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OFFICIELNÍ ZPRÁVA

0

I. KONGRESU ČESKÝCH ESPERANTISTÚ

pořádaném v PRAZE ve dnech 26., 27., 28. září 1909.

Uskutečněn byl sen českých Esperantistů -— první národní

kongres —— pořádaný ve dnech svatováclavsky'ch.

Tato velikolepá manifestace dokázala, že myšlenka pomoc-

ného jazyka mezinárodního dochází nejlepšího pochopení v našich

zemích ve všech vrstvách společenských.

Úspěšný výsledek kongresu jest již dnes patrný. Kdežto

dříve v mnohých městech zajímali se () Esperanto pouze jednot-

livci, věnují mu dnes zaslouženou pozornost nejvážnější korpo-

race a z mnohých míst docházejí téměř denně zprávy o zakládání

nových klubů, které rozšiřují počet spolků sdružených v Ustřed-

ním Svazu Bohema Unio Esperantista.

Tento morální úspěch jest nejlepší odměnou všem členům

přípravného výboru, kteří nezištně pracovali na vy tčeném úkolu.

S neúnavnou pečlivostí řídili přípravné práce pp.: Jan Hradil,

předseda, Ing. Fr. Kůhnl, místopředseda, V. Pařík, jednatel, J. Ko-

pecký, pokladník a řada horlivých pracovníků, členů pražských

klubů esperantských.

Známost o kongresu šířena četnými zprávami v denních

listech českých i v časopisech esperantských v cizině, brožurami

& plakáty, které byly rozesílány všem interessentům & vyvěšovány ve

všech větších městech, vkusnými nálepkami a uměleckými po-

hlednicemi.

Věnována největší péče tomu, aby byly získány pro kon-

gresní schůze místnosti, odpovídající významu této manifestace:

Zahajení & zakončení kongresu konáno ve dvoraně Plodinové

Bursy, kongresní jednání druhého dne přeloženo do zasedací síně

Obchodní a Živnostenské Komory, výstava uspořádána v Saloně

fy. Topičovy na Ferdinandově třídě. K esperantskému divadelnímu

představení zvoleno Intimní divadlo na Smíchově, zkoušky z Espe-

ranta pořádány opět v budově české vys. školy technické na Kar-

lově náměstí. S budov výše jmenovaných vlály esperantské pra-

pory po celou dobu kongresu.
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Největšího lesku dodal sjezdu

PROTEKTORÁT SLAVNÉ RADY KR. HLAV. MĚSTA PRAHY,

která poctila přípravný výbor dopisem tohoto obsahu:

PRAESIDIUM RADY KRÁL. HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY.

Č. j. 4284. praes. V Praze, dne 13. září 1909.

Velectění pánové !

Rada král. hlavního města Prahy ve schůzi své dne 10. září

1909 konané, přihlížejíc k tamní žádosti de praes. 28. července t. r.

usnesla se převzíti protektorát nad Prvním Kongresem Českých

Esperantistů pořádaným Ústředním Svazem Českých Esperantistů

ve dnech 26., 27., 28. září 1909 a věnovala zároveň k účelům sjezdo-

vým částku 500 K, t. j. pět set korun.

Dávaje o tom zprávu zasílám povolenou subvencí k ruce

předsedy p. Jana Hradíla a žádám, aby řádné její doručení bylo

praesidiu rady městské laskavě potvrzeno.

Zároveň žádám, aby praesidiu zavčas přesný program sjezdu

se všemi změnami, jež snad v něm nastanou, v čas byl sdělen.

S přáním všeho zdaru sjezdu Vašemu jsem Vám,

velectění pánové,

vždy zcela oddaný

Dr. Groš,

starosta král. hlav. města Prahy.

Se stejnou ochotou vyšla vstříc slavná městská rada Král.

Vinohrad, která subvencí p a d e s á ti k o r u n rovněž dala na

jevo své sympatie k naší myšlence.

Jest třeba vzdátí zasloužené díky i četným sdruženým spol-

kům & jednotlivým přátelům našeho Ústředního Svazu B. U. E.,

kteří značnými obnosy přispěli ku zvýšení úspěchu naší manifestace.

KONGRESNÍ RUCH

přenesl se z kanceláře umístěné v kavárně Union i do pražských

tříd; kočáry ozdobené esperantskými vlajkami upoutaly největší

pozornost milnojdoucích, kteří živě o Esperantu rokovali. Ve

výkladních skříních závodů knihkupeckých objevily se esperant-

ské spisy na nejčelnějším místě a každý snažil se získati infor-

mace jak o kongresu tak i o Esperantu samém. Články v časopi-

sech, týkající se esperantského ruchu, staly se hlavním bodem

rozhovorů ve veřejných místnostech —— nebylo nikoho, kdo by

neprojevil o Esperanto zájem

Úřadovna B. U. E. oživla návštěvou kongresistů, kteří sjížděli

se z Rakouska i cizích zemí. Zvláštní vlak vypraven byl Klubem
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Esperantistů v Ml. Boleslavi, hromadné výpravy uspořádány z vět—

ších měst českých.

V sobotu, dne 25. září byla uspořádána o 8. hod. večerní ve

dvoraně Plodinové Bursy

PROPAGAČNÍ PŘEDNÁŠKA

„O významu pomocného jazyka mezinárodního Esperanto“, pro-

slovená p. Dr. Jos. Fouskem. Rozsáhlá dvorana byla do posled-

ního místa naplněna vděčným posluchačstvem, které s největším

zájmem sledovalo poučnou a zajímavou přednášku horlivého pro-

pagátora Esperanta na českém venkově.

V neděli, dne 26. září 0 10. hod. dop. byl ve dvoraně Plodi-

nové Bursy

KONGRES SLAVNOSTN'Ě ZAHÁJEN

za účasti 360 osob. Úprava dvorany byla velmi ladně uspořádána:

základní barvou dekorace byla barva zelená a bílá, podium ozdo-

beno plyšovými závěsy s velikým vyšívaným znakem království

českého. Uprostřed hlavní stěny zavěšen obraz autora Esperanta

Dr. L. L. Zamenhofa, umělecky provedený firmou J. Podlipného

v Č. Brodě a ozdobený emblemem z malých esperantakých pra-

porků. Podél stěn umístěny prapory barev všech slovanských ná-

rodů v Rakousku.

Na podiu zaujali místa vedle zvoleného předsednictva za-

stupcové cizích zemí a sdružených českých klubů esperantských.

Mezi hosty pozorovali jsme zvláště : švýcarského konsula Em. Hesse,

místořiditele Živnostenské Banky J. Kettnera, náměstka starosty

města Žižkova J. Kotlanta, za Obchodní a Živnostenskou komoru

dr. Živanského, za Nové Obchodní Gremium tajemníka dr. Emila

Hofra, za Národní Podnik velkoobchodníka J. Hněvkovského a j. v,

Schůze zahájena _zapěním hymny La Espero, kterou s živým

procítěním přednesla „Sestnáctka“ Občanské Besedy na Smíchově.

Jednání zahájil předseda Ústředního Svazu B. U. E. p. Jan Hradil

slovy:

Velectěné shromáždění, vzácné dámy a vážení pánové!')

Jménem přípravného komitétu kongresního mam čest, ozná—

miti Vám, že práce přípravného výboru jsou skončeny, & že bude

úkolem kongresního výboru, který bude zvolen, aby v jednání

pokračoval. Autor Esperanta Dr. Ludvík Lazar Zamenhof přijal

titul čestného předsedy kongresu, avšak osobně súčastniti se ne-

může; pan starosta král. hlav. města Prahy omluvil se a prosím

 

_ ") Dle těsno isn 'ch záznamů říz h
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proto zástupce druhého čestného předsedy, místopředsedu pana

Voleského, místopředsedu Vývozního spolku, aby ujal se laskavě

slova a kongres zahájil.

Pan Voleský:

Velevážené shromáždění, spanilomyslné dámy, velectění pá—

nové! V zastoupení Vývozního spolku jako čestný předseda Prvního

Kongresu Českých Esperantistů dovoluji si Vás tímto co nej-

srdečněji vítati. Esperanto, mezinárodní jazyk pomocný, jest na

postupu, myšlenka krásná, myšlenka vznešená, která s nadšením

všude jest přijímána, nalezlo i u nás nesčetné stoupence. Důleži-

tost Esperanta jest všeobecně uznávána, nebot jest skutečně dobro-

diním lidstva. Korporace nejpřednější pojednávají již vážně o jeho

významu, čehož jest důkazem, že převzala sl. městská rada kral.

hlav. města Prahy protektorát tohoto kongresu. Jest pro nás důle-

žitým faktem, že průvodce města Prahy vydaný v Esperantu byl

vyznamenán v tomto měsíci na světovém kongrese v Barceloně

I. cenou, tedy vesměs to důkazy, že uznávají korporace nejváž-

nější Esperanto za velmi důležitý jazyk. Přeji kongresu z plna

srdce nejlepšího zdaru a dovoluji si tímto kongres zahájiti.

Pan P & ř í k:

Dovoluji si jako sekretář kongresního výboru navrhnouti

předsednictvo & sice za předsedu pana Jana Hradíla, předsedu

Ústředního Svazu Bohema Unio Esperantista, za místopředsedy

pana Jaroše Schwarze, předsedu Klubu Esperantistů v Plzni, pana

F. K. Svačinu, předsedu Odboru Esperantistů v Č. Budějovicích,

a za jednatele pana Eduarda Kůhnla, redaktora „Časopisu Českých

Esperantistů“.

Pan Hradil:

Velectěné shromáždění, vzácné dámy a vážení pánové! Dě-

kuji co nejsrdečněji za veliké vyznamenání, kterého se mi dostalo

tim, že zvolen jsem byl předsedou kongresu. Jest mi tím poskyt-

nuta příležitost promluviti na Prvním Kongresu Českých Esperan-

tistů. V prvé řadě vítám velevážené zastupce, čestného předsedu

p. Voleského a p. Vojtu, representanty Vývozního spolku, insti-

tuce, která majíc veliké styky s cizinou, uznala důležitost Espe-

ranta a věnovala mu pozornost zaslouženou. Vítám srdečně všechny

vzácné hosty z ciziny, kteří přišli z daleka, nevážíce obětí, aby

zavítali alespoň na okamžik mezi přátele, mezi bratry své, Espe-

rantisty české, aby potěšili se s námi & utužili se -v myšlence tak

kmene jako je Esperanto. Přijeli zástupci Anglie, Francie, Bul-

harska, Německa a Švédska. Vítám srdečně všechny vzácné hosty,

representanty korporací veřejných, kteří ochotně vyhověli pozvání

našemu a dostavili se, aby ukázali, že Esperanto je zajímá, že

věnuji mu pozornost, jakou skutečně také zasluhuje. Pánové tito

dostavili se, aby poctili náš kongres slavnostně zahájený, aby do-
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šeho mistra Dra. Zamenhofa. Považuji současně za svou povinnost

vzdáti dík všem těm, kteří přispěli k tomu, že první náš kongres byl

umožněn a to v prvé řadě, jak jsem řekl, král. hlav. městu Praze,

která přijala protektorát našeho kongresu a věnovala mu značnou

subvencl, sl. městské radě Král. Vinohrad, která přispěla rovněž

subvencí, dále děkuji sl. Vývoznímu spolku, který převzal čestné

předsednictví kongresu a děkuji dále všem ct. íirmám obchodním,

které nám přicházely vstříc při rozšiřování kongresnieh oznámení

a to zejména vážené Hrmě Topičově, která ochotně propůjčila

svůj Salon k pořádání naší esperantské výstavy. Dále děkuji vele—

ctěným redakcím časopisů, které ochotně uveřejňovaly články

o kongresu & o esperantském hnutí vůbec, nejlepší to důkaz, že

i u nich Esperanto vzbuzuje pozornost zaslouženou a doufám

také, že sl. redakce i nadále zůstanou nám příznivy, jako jsou

příznívy časopisy cizí ve Francii, Anglii, Americe atd. Konečně

považuji za svou povinnost, vzdáti dík neúnavnému propagátom

Esperanta v Čechách panu redaktora Kŭhnlovi, který & nevšední

obětavostí (Potlesk) a horlivostí propagoval kongres náš v cizině,

na svých cestách a hlavně na světovém kongresu v Barceloně.

A nyní, velectění, dovolte mi několik slov o vlastnim účelu kon-

gresu. Ohromný rozvoj Esperanta ukázal, že světové kongresy

nevyhovují jednotivým národům, i braly svazy národní v úvahu,

že by bylo dobře, aby byly pořádány kongresy národní, které

mohou j e d n o tliv y m n a r o d ů m prospěti zajisté mnohem více.

Při kongresech národních jest ukolem vnějším manifestace a pro-

pagace Esperants mezi obecenstvem; neméně důležitým jest jich

význam pro vzájemné styky, seznamování se Esperantistů, pro—

buzení lasky k naší myšlence; proto i čeští Esperantisté dlouho

toužili po kongresu národním, avšak touha ta byla pouhým snem,

nebot překážek bylo mnoho; ale po neúmorné práci krok za kro—

kem přiblížil se konečně onen slavný okamžik, kdy sen měl se

státi skutečností, a sen ten stal se skutkem dnes, nebot První

Kongres Českých Esperantistů byl právě zahájen. Proto volám

2 plus srdce: At žije Esperanto, at žije Dr. Zamenhof, at žije První

Kongres Českých Esperantisti} !“ (Hlučný potlesk.)

(Totéž prosloveno v Esperantu).

Pan Ed. Kůhnl:

Velectění! Dovoluji si vás požádati za laskavé přijetí srdeč-

ných díků za projevenou čest, které se mi dostalo.

Jest mi zvláštním potěšením, že mohu na prvém místě čísti

dopis našeho mistra Dra. Zamenhofa, který byl zaslán výboru
našeho kongresu během přípravných prací:
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Barcelona, 7./9. 1909.

Karaj Sinjoroj!

Mi ricevi: Vian indian leteron kaj ankaŭ la kongruan kartonN-o 1.

Plej koran dankon!

Malgraŭ mia lineara deziro mi bedaŭrinde ne pom voni al la Bo-

hema Kongreso Esperantista; ned la titolon de honora prezidanto de Via

kongruo mi akceptas kun plezuro kai mi kore Vin dankas por Via honoro,

kiun Vi faras al mi.

Mi deziro: al la kongreso plq' banan sukceson. Al ĉiuj kongresanoj

volu tramdoni mian koran valuton.

Ĝustemlatagoj de Viakongrao miedo: mvojago kaj mine

povas sendi al Vi salutan telegramon. Hal volu pardoni min kaj pornem,

ke mia nuna letero anstataŭu la telegramon.

Kun sinceraj plej bonai deziroj

Via

Zamenhof.

Překlad: Drazí pánové! Obdržel jsem Vaše pozvání & též

kongreení legitimaci čís. 1. Nejsrdečnější dík. Vzdor svému upřím-

nému přání nemohu bohužel súčnstniti se 1. Kongresu Českých

Esperantistů; avšak titul čestného předsedy kongresu Vašeho při-

jímám s potěšením & děkuji Vám srdečně za čest, kterou mně

prokazujete. Přeji kongresu nejlepšího zdaru! Všem kongresistům

račte vyřídíti můj srdečný pozdrav. Právě ve dnech Vašeho kon-

gresu budu na cestě a nebudu moci zaslati Vám pozdravný tele-

gram. Proto mi račte prominouti & dovolte, aby můj nynější dopis

nahrazoval telegram.

S nadšeným potleskem přijat návrh, aby dr. Zamenhofovi

a přednímu průkopníka Esperanta prof. Cartovi v Paříži byly

zaslány pozdravné telegramy.

Rovněž návrh předsedy, aby zaslán byl holdovací telegram

kabinetní kanceláří panovníkově, byl přijat potleskem.

Po té přikročeno ku

(JTENÍ DOŠLÝCH TELEGRAMÚ A POZDRAVNÝCH DUPISŬ:

Al unua manifestado de l' bohema arperantidaro plej banan mk—

ceson. Bohema Klubo Esperantista en Vieno.

Multe da tukem al nia unua bohema kongresu deziras Eaperantixta

Klubo en Železný Brod.

Srdečnou vzpomínku, pozdrav a mnoho zdaru. Esperantist! Choceň.

Upřímnou vzpomínku na kongres a pozdrav mum mafia

Kroužek Soběslav,

Karan solidon kaj multe da sukceso deziras Esperantista Rondeto

Hradec Králově.

Akceptu nian plej sinceran saluton,- m'vu m'a unua kongruo! Viaj

Esperantistoj el Roudnice.
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Přeji qíezdu nejlepšího zdaru. Ošťádal, Prostějov.

Al pacqj batalantoj kuniýintqj sub standardu de m'a Um'o mulen,

multajn salutojn. Tytl, Plzeň.

Úplný zdar :: úspěch kongresu přejí za Esperantísty přerodu Jos.

Kráčím a Kar. Klose.

Praesídíum

Rady :: Magistrátu

kr. hl. města Prahy.

č j. 4733 praca.

Slow!“ pánové!

Mile powiat mic-Mu pozorností, již Jste mi ráňli projeví“ laska-

vy'm pozváním ): I. Českému kongresu Esperantiatů v Praze, lítuji srdečně,

že pro neodkladná zaneprázdnění jiná nemohu sjezdu Vašeho u zúčastní“

osobně i prosím, abyste nepřítomnost moji ničili omluviti.

S velikým zájmem sleduji potaítelny' rozvoj mezinárodního jazyka

Esperanto v naší vlasti a jsem přesvědčen, že kongres Váš bude značným

krokem ku předu !) jeho propagaci.

Přq'i jednání Vašemu plný dar a posílán viem účastníkům sjezdu

svůj srdečný pozdrav

S výrazem opravdová úcty jsem Vám,

slowtní pánové,

vždy zcela oddaný

9a. 91.05,

starosta král. Noonan města Prahy.

Velevážení pánové! Velice rád byl bych se súčastnil sjezdu

Vašeho, což mi však naprosto možno není, jelikož budu za úřední

záležitostí dlíti mimo Prahu a prosím proto, aby nepřítomnost

moje laskavě omluvena byla. Přeje průběhu jednání Vašeho zdaru

toho nejlepšího, trvám s ujištěním dokonalé úcty Vám, velevážení

pánové, vždy zcela oddaný Dr. Štych, I. starostův náměstek.

Velevážení pánové! Vzdávaje především srdečný dík za

vzácnou pozornost projevenou mi osobním pozváním k Vašemu

kongresu, lituji upřímně, že není mi možno téhož se súčastniti,

ježto přítomnosti má při jiné příležitosti jest úředně zapotřebí a

prosím proto, aby nepřítomnost moje laskavě omluvena byla.

Přeje průběhu jednání Vašeho zdaru toho nejlepšího, trvám s pro-

jevem dokonalé úcty Vám, velevážení pánové, vždy oddaný J. Ji-

rousek, starostův náměstek.

Slavnému výboru 1. Kongresu českých Esperantistů v Praze!

Výbor Ústřední Matice Školské vzdává Vám, velectění pánové,

upřímný dík za vzácnou pozornost, se kterou jste ráčili pozvati

výbor Ústřední Matice Školské na svůj L kongres & přeje snahám

Vaším nejúplnějšího zdaru nejenom v národě českém, ale i mezi

V Praze, dne 25. září 1909.
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všemi kulturními mí-

rody. Výbor Esti-mini

Matic? Školské jest

přesvědčen. Ze idea.

kterou rziC—íte sledo 'u-

ti, podstatně přispěje

kekulturnímu sblížení

národů. a ke prav—"= po

této stránce nalíuale

jak pro kulturní vývoj

všeobecný, tak zej me—

na pro kulturní vývoj

malych národů význa—

mu, jpjž dneska sive

radostně tušímo, ale

jejž doceniti ještě snad

nni nedovedeme. Elw—

xpmníjíce Vás svou

upřímnou účastí a piwi—

ní svá npbtujl'ce. \"/(ku-

zujemv Vám projev

své uprimne úrly. I)]:

Šámal. starostův mí-

městek, V. Broj. _ln-

dnatvl.

Slavn ému v_ý b 0 ru

l. Kongresu Ceskym

lisporzmtistů v Praze!

\" hluboká- úctf- podra—

pszm—A (České Obchod—

ní Mííseum s velikým

potěšením přijalo \'a-

ŝe laskav—'e pozvání ku

L Kongresu Ceskych

Esperantisti] a pro “>

jeho trvání zdaru nej-

lepSílm. jakož i vý—

sledku nejskvw'ďejšwh.

S projevení opravdové

úcty za Cesku Obchod—

ní Museum předseda

c. k. komerční rada

Bohusl. Rosenkrano.

tzíjenmík Dr. Miloš

Sviwlm.
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Váženému výboru 1. Kongresu Českých Esperantistů v Praze,

Děkujíee za vlídné Vaše pozvání k slavnostnímu zahájení Vašeho

Kongresu dne 26. t. m. sdělujeme, že v zastoupení našem súčaatní

se slavnosti Vaší gremialní sekretář nan JUDr. Emil Hoffer, a

přejeme jednání Prvního Kongresu hojného zdaru pro šíření idey

pomocného jazyka mezinárodního. Praeaidium Nového Obchod-

ního Gremin král. hlav. města Prahy. Místopředa Ladislav Čech.

Slavný výbore I. Kongresu českých Esperantistů "v Praze!

Byl jsem včera delegován místní školní radou v Břevnově, abych

se zahájení kongresu súčastniL- Nemohu však z důležitého důvodu

dnes se uprázdniti a prosím tudíž, abych laskavě“ bylomlgven. Do—

voluji si Vám co nejupřímněji »pifáti všeho zdar-u,.: aby kongres

skutečně se stal vysoce důležitou kulturní'událostí našeho života.

Prose ještě jednou za omluvu, znamenám se s obzvláštní úctou

František Krotll, zem. úč. oficiál.

Šlovutní pánové! Děkuji eo nejsrdečněji za laskavé pozvání

k Vašemu sjezdu. Bohužel není mi možno osobně se súčastnití

pro jiné neodkladné zaměstnání. Přeji Vám proto touto cestou

všeho zdaru & znamenám se fs výrazem obzvláštní úcty Vám zcela

oddaný Dr. Karel Pik. '

Přeje sjezdu Vašemu všeho zdaru, lituji upřímně, že rodinné

záležitosti brání mně býti v den sjezdu v Praze & jej se súčastniti.

v přátelské úctě Ladislav Čech, říšský poslanec.

Cís. rada dr. V. Schuster děkuje vřele; za laskavé pozvání

ku zahájení sjezdu a lituje velmi, že pro nutný odjezd z Prahy

nemůže se súčastniti. Jednání sjezdovému přeje srdečně nejlepšího

zdaru! Řiditelství ústavu pro zvelebování živností (Technol. Prů-

mysl. Musea) Obchodní & Živn. Komory v Praze.

Slavný výbore! Za laskavé pozvání k slavnostnímu zahájení

Kongresu srdečně děkuji. Lituji velice, že jsem se nemohl súčast-

niti, poněvadž pozvání došlo teprve dnes. V obzvláštní úctě od-

daný Fr. Kovář, řiditel Obchodní Akademie.

Předseda správní rady Živn. Banky p. cís. rada Otto omlouvá

svou nepřítomnost dopisem: Slavnému výboru I. Kongresu Českých

Esperantistů v Praze. Byl jsem poctěn pozváním Vaším na zítřejší

I. Kongres Českých Esperantíetů. Jsa povinnostmi nutně vázán jinde,

nemohu bohužel slavnosti Vaší se súčastniti a prosím proto, abyste

mne ráčili omluviti a přijali za laskavé pozvání mé srdečné díky.

Přeje sjezdu Vašemu hojně zdaru trvám s veškerou úctou oddaný

J. Otto.

. Slovutný pane předseda! Děkuje za vzácné pozvání ku I.

Sjezdu Ceskych Esperantistů,; prosím o laskavé omluvení, _že Sjezdu
ucastniti se nemohu, ježto mám dnes večer výborovou schůzi
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Českého Obchodního Musea . . . Uznávaje však důležitost Espe-

rama plnou měrou, prosím, abyste mne, slovutný pane předsedo,

laskavě za člena Vaší korporace přihlásil a mně příslušné publi-

kace zaslati si neobtěžoval. Opakuje ještě jednou dík za veškeru

blahodárnou součinnost ve prospěch Českého Obchodního Musea

a ve prospěch čítárny obchodní píši se Vám, slovutný pane před-

sedo, vřele oddaný Dr. Miloš Švácha.

Po té došlo ku

PROJEVÚM ZÁSTUPCÚ CIZINY A KLUBŬ DOMÁCÍCH,

které za bouřlivého potlesku přednesli: sl. Lillian Holt za

Anglii, p. Mirošovic deS orgo zaChorvatsko, p.Pečigar-

gov za Bulharsko, pí. S alm fels za Francii, p. S t eie r za Ně-

mecko, p. 0 h l s o n za Švédsko, p. B o s 0 h a n za německý spolek

Esperantistů v Praze. Za české ženy promluvila paní L. Hra-

dilo vá. Všichni projevili nejvyšší zájem o pokrok Esperanta

v Čechách a s potěšením konstatovali, že čeští Esperantisté jsou

dnes, dík svému Ústřednímu Svazu B. U. E., známi v celém světě

jako nejhorlivější propagatoři Zamenhofova geniálního díla. Pro—

slovy cizích zástupců byly překládány do češtiny; delegáti českých

klubů pronášeli pozdravy česky a esperantský:

Pan Maršík (Šestý Brod):

Velectěné dámy a pánové! Dovoluji si Vás pozdraviti v této

radostné chvíli jménem Kroužku Českých Esperantistů v Českém

Brodě a vyslovují potěšení nad takovým účastenstvím při tomto

kongresu. S hrdostí můžeme pohlížeti na to, že v krátkém po-

měrně čase, ještě před několika lety, byli to pouze jednotlivci,

kteří myšlenku Esperanta propagovali; avšak idea ona byla dobrá,

zdravá, vytrvale postupovala a záleží pouze na nás, abychom ina

dale pracovali, abychom se dočkali toho, co si náš kongres přeje.

Pan odb. učitel s va čin a (čo-u Budějovice):

Velevážení! Jménem Klubu Ceských Esperantistů v Českých

Budějovicích, tedy také z horké půdy, přináším Vám, jak ani

jinak není možno, vřelý pozdrav s upřímným přáním mnoha

zdaru.

Pan Moucha (mu Boleslav):

Velectěné shromáždění, dámy a pánové! Jest mi velikým

potěšením, že dnes při I. Kongresu Českých Esperantistů mohu

Vás všechny pozdraviti jménem svým & jménem Klubu Esperan-

tzlstů v Mladé Boleslavi. Naše společná myšlenka, myšlenka jazyka

mezinárodního vešla do srdcí našich jako věc nejdůležitější a

takořka nyní již nepostradatelná! Přeji I. Kongresu Českých Espe-

rantistů mnoho zdaru. At žije naše krásna řeč Esperanto!
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Pan odb. učitel J el í 11 e k (Kukleny

Velevažené shromáždění! Dnešní den zajisté zůstane v srdci

každého upřímného českého Esperantisty zlatým písmem zapsán.
Dnešní den jest pro nás svátkem velikým: uskutečnilt se I. Kon—
gres Českých Esperantistů ve zlaté Praze. Mohu směle říci, ano
tvrdím to výslovně, že dnešní Kongres jest výsledkem neúnavné
píle & neúmorné práce Ústředního Svazu Českých Esperantistů
„Boheme Unio Esperantista“. Klub naš, který mám čest zastu-

povati: „Esperantista Klubo en Kukleny“ uložil mi výslovně,

abych na místě tomto vyslovil uctivý dík slavné městské radě

král. hlav. města Prahy, která benevolentně převzala protektorát

pro nas české Esperantisty tak vysoce důležitého festivalu, uložil

mi, abych pozdravil Vás, velectěné dámy a pánové, jménem jeho

jako účastníky I. Kongresu Českých Esperantistů.

Sl. Holasová (Keňa):

Slavné shromáždění! Jménem Klubu Esperantistů kolín—
ských pozdravuji náš I. Kongres. S nadšením uvítali jsme my-
šlenku našeho Ústředního Svazu uspořádati letošního roku první
manifestaci, která by veřejnosti naší ukázala vyspělost českého
světa esperantského. Necht vzbudí náš sjezd v celém národě
našem zajem pro velikou myšlenku pomocného neutrálního ja—
zyka & v cizině necht dokáže, že ač malý jest narod náš, přece
kráčí pevným a jistým krokem po boku národů velikých po všech
cestach všelidské kultury. Esperantu a 1. Kongresu Českých Espe-
rantistů provolávám srdečné: Na zdar!

Pan Štěpánek (Kulin):

Velectěné shromáždění! Mám čest přivítati veškeré účastníky
jménem posledního pražského klubu — klubu karlínského. Jest
nás nemnoho, ale jménem všech slibuji, že budu zároveň s naším
klubem hleděti co možná nejvíce Esperanto rozšířiti v našem

Pan odb. uč. H o rá č e k (luhů Ron) : Slavné shromáždění

Za dnešního obrovského rozmachu komunikačních prostředků zdá
se nám svět mnohem menší než předkům našim. Za několik hodin
můžeme se velmi snadno ocitnouti ve středu národa cizího a ne-
znajíce řeči jeho cítíme se opuštěnými & zasteskne se nám. Avšak
jak touha spatřiti krásy přírodní, tak i obchodní styky nutí nás
k naučení aspoň jedné, ba i více řečem cizím. Však kolik práce
a času vyžádalo by, naučiti se kterémukoliv jazyku. Jen v různo—
sti řečí spočívá příčina nepřátelských táborů. Dík Esperantu mů—
žeme však stýkati se dnes s celým světem se všemi národy. OnoJest rozluštěním otázky styků mezinárodních a proto všechnysnahy, směřující k rozšíření jeho znalosti, musíme vřele vítati.
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Náš kongres pak zdravím nejsrdečněji, nebot jest manifestací, jejíž

význam třeba obzvláště zdůrazniti.

Pan Dr. Fousek (Plrdlhloo):

Velectěné dámy a pánové! Dovoluji si pozdraviti I. Kongres

Českých Esperantistů jménem Esperantského Klubu v Pardubi-

cích, který přeje tomuto kongresu největšího zdaru, & doufá, že

bude míti veliký vliv na propagaci tohoto pomocného jazyka

v Cechách.

Sl. Křivancova (Pink):

Drazí stoupenci naší myšlenky! Jménem našeho Esperant-

ekého klubu v král. městě Písku zdravím váš Kongres. Neměla

jsem dosti času, abych nastudovala delší řeč a volám: Ať žije

I. Kongres Českých Esperantistů, at žijí jeho bojovníci, ať žije

dr. Zamenhof!

Pan Š t ě tin a (Laborista Klubo en Plzeň):

Jménem Esperantského dělnického klubu v Plzni zdravím

všechny ty, kteří se sešli na I. Kongresu Českých Esperantistů,

aby dokázali, jak velice jest Esperanto rozšířeno. lmezi dělnictvem

se Esperanto velmi rozšířilo. My přejeme tomuto Kongresu mnoho

zdaru, a doufáme, že úspěšně se vydaří. At žije I. Kongres Če-

ských Esperantistů, at žije dr. Zamenhof!

Pan ing. Kůhnl (Svaz-Ligolz

Velectěné shromáždění, vzácné dámy, slovutní pánové! Do

rámce dějin Esperanta přibyla nová opocha rozvoje, totiž že do-

sáhlo Esperanto svojí mety u nás I. Kongresem Ceskych Espe-

rantistů. Nevážou nás jen bratrské vztahy spolků esperantských,

které sdruženy jsou pod praporem „Unie“ v jeden nerozbomý šik.

jest zde i láska k našemu národu, abychom Esperantem uplatňo-

vali jeho význam v cizině. Připojuji se ku projevům jménem členů

Ligy B. A. E., kteří, ač nepřítomni, sledují se zájmem naši slav-

nost, a přeji I. Kongresu Ceskych Esperantistů plného úspěchu.

Pan prof. dr. Rosický (Esperantista Klubo en Puh):

Velevážené shromáždění! Jménem nejstaršího střediska praž-
ských Esperantistů dovoluji si srdečně pozdraviti všechny účast-
níky prvního našeho kongresu, přítomné i nepřítomne, & přeji
pracem kongresu plného zdaru. Doufám, že od této doby ještě
více naše milá „Unie“ sesílí & ještě více spolků v Čechách spojí
& tím naší svaté věci dále prospěje.

Pan JUC. Lip o v ský (Akademia Esperanto-Klubo en
Puh):

'
Yelectĉni! Také já, jakožto representnnt akademického spolku
keho, dovoluji si 3 tohoto místa promluviti několik slov:
entstvo Již dávno interesuje se o Esperanto. Nedostávalo se

pražs

Stud
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mu však centra, kde by mohlo pracovati. Teprve po dlouhých

přípravách a pracech na začátku letošního roku podařilo se nám

založiti klub. Ovšem na začátku června jest velice málo studentů

v Praze, proto prace naše omezila se jen na přípravný kurs pro

kolegy. Více nic. Doufám, že mnoho Esperantistů studentů středo.

školských, kteří zavítají do Prahy na studie, zajisté se k nám

přidruží. Budou se snad jiní tazati, proč se vlastně o Esperanto

zajímáme? Esperanto jest dítkem minulosti, nyní roste, ale praví

jeho význam jest v budoucnosti. A proč my stále o otázku tako-

vého významu, jako jest Esperanto, se zajimame? Co může stu-

dentsvo dělati pro Esperanto, mnoho není, ale hlavní věcí jest to,

že neschází mu ani nadšení, ani píle, ani snahy, aby Esperanto

propagovalo. Símě zaseté jistě vzklíčí! Před veřejností slibují

jménem Akademického klubu esperantského, že studentstvo vždy

bude pracovat pro Esperanto. Myšlence Esperantismu volam naše

české „Na zdar!“

Pan K. K u t h a n (Studenta Rondeto Esperantista en Praha) :

Vážené shromáždění! Jest mi velkou cti, že mohu jménem

Studenta Rondeta Esperantista en Praha a jeho odboru delegátů,

který má členy téměř ve všech českých městech vyjadřiti nej-

srdečnější pozdrav a přání největšího zdaru našemu kongresu.

Byl jsem zvolen za řečníka našeho kroužku. Myslím, že mi od-

pustíte, nemohu-li vam posloužiti statistickými daty o vývoji na-

šeho kroužku, který trvá již půl druhého roku a má tolik členů

studentů, že myslím, že tito budou stále moci s úspěchem Espe-

ranto mezi kolegy propagovati. Dovoluji si zároveň poděkovati

našemu čestnému předsedovi p. prof. dr. Rosickému za ochotu,

s jakou nam pomohl propagovati Esperanto mezi studenty. Zú-

roveň dovoluji si upozorniti, že vlivem naší české Unie byla uve-

řejněna v Kalendáři studentstva československého gramatika Espe-

ranta z péra prof. J. Bradače. Jest tedy půda pro propagaci Espe—

renta mezi studenty již dostatečně připravena a pomocí všech

našich Esperantistů se práce naše úplně zdaří.

Pan Urb an (Klubo de Bohemaj Kelneroj-Esperanfistoj):

Velectění! Esperantský spolek českých číšníků zdraví vás

po přndadu jiných. Jest nesporno, že číšníci, kteří přicházejí do

styků s cizinci, mohou býti nejprospěšnější Esperantu. Zvláště

u nás v Čechách mohou prospěti cizincům informacemi, a to byla

jedna z hlavních příčin, pro kterou Esperantský klub českých

číšníků byl založen. Klub náš doufá, že bude zdárně na započaté

draze pokračovati, proto prosíme, aby nás veřejnost co nejvíce

podporovala. Přeji plného zdaru kongresu.
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Pan řed. Z l á m al (Vlotin):

Velectěné dámy a pánové! Spolek ve Vsetíně jest přesved-

čen o důležitosti Esperanta pro přátelské styky s cizinou a přeje

[. Kongresu Českých Esperantistů největšího & nejlepšího zdaru.

Pan uč. J e řáb e k (Pruhŭkl):

Vážení! Jako zástupci Klubu esperantského v Praskačce bylo

mi uloženo vysloviti upřímný dík kongresnímu výboru za jeho

neúnavnou práci a upřímný pozdrav všem přítomným. Tentýž

pozdrav vysloviti bylo mi uloženo ,,Sokolem“, učitelským odbo-

rem spolku „Komenský“ ». různými spolky v okolí.

Pan C ánský (Pro-ek) :

Mám čest pozdraviti vás jménem obce Proseka & jménem

Klubu esperantského na Proseku.

Pan rev. Kratochvíl (Smiohov):

Mám čest jako delegát nejmladšího klubu smíchovského při-

nésti vam srdečný pozdrav a přání plného zdaru I. Kongresu Če—

ských Esperantistů.

Pan red. Kiíhnl:

Mohu s potěšením sdeliti, že promluví jako zástupce České

Uhce Sokolské p. No vak, redaktor „Sokolských Besed“.

Pan N o v a k:

Jménem České Obce Sokolské, která se zájmem sleduje hnutí

li,—aperanta v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, dovoluji si pro-

nésti nejsrdečnější zdravici. Česká Obec Sokolská s potěšením

sleduje hnutí Esperanta a slibuje i na dále podporu Českým Espe—

rantistům, ježto hnutí esperantské v Čechách roste & mohutní ve

prospěch všech opravdových jeho přátel. Na zdar!

Pan J. Šilhart ('Itutnov):

Zdraví účastníky jménem nepřítomných Esperantistů trut-

novských & vyslovuje dík Ústřednímu Svazu B. U. E. za práce,

jichž výsledkem jest dešní manifestace. Poukazuje na rozšíření

Esperanta ve světě, akcentuje jeho všestranné pochopení v českých

zemích a klade za vzor esperantského ruchu českou metropoli

Prahu. Obrací se ku přátelům Esperanta & nabádaje všechny ku

vytrvalé práci, končí recitaci českého překladu hymny.

Nejmladší česká Esperantistka z d._Vik o vá (Lhota ŝi:—ovi):

Já malá Esperantistka ze Lhoty Šárové přináším vám srdečný

pozdrav z naší malé vesničky. At roste naše práce, abychom do-

sáhli svého cíle! At žije náš dr. Zamenhof!

Vrchní pošt. oficiál pan K. M a (: h á č e k (Videii):

\'electěné shromáždění! Dovolte, abych vám nejen jménem

vídeňských Esperantistů českých, nýbrž od veškerého českého

obecenstva ve Vídni přinesl srdečný pozdrav.
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Pan Sídlo (Praha VIII.):

Vážené dámy a vážení pánové! Drazí přátelé! Jménem Espe-

rantského Klubu v Praze VIII. dovoluji si pozdraviti první mani—

festaci českých Esperantistů; dovoluji si pozdraviti tuto slavnost

jako manifestaci lidí, kteří správně pochopili spásnou myšlenku

našeho mistra a byli věrnými strážci našeho Fundamenta. Dou-

fám, že brzy se uskuteční slova naší hymny, a že nebudeme

zpívati „Sed dissaltos la obstinaj baroj“, nýbrž: „Sed dissaltis la

obstinaj buroj“.

Pan Rud. Saxl (lti! WWW):

Jménem jednoho z nejmladších klubů esperantských dovo-

luji si pronésti nejsrdečnější pozdrav Kongresu a všem přítom-

ným. Klub naš jest jedním z nejmladších, avšak vzmaha se utě-

šeně. Doufám, že právě tak jako u nás, v témž poměru i celá

česká obec esperantské. poroste, & že I. Konges Českých Esperan-

tistů přispěje k tomu. aby obec ta rostla ještě rychleji.

Pan V. Ni čke (Král. Vinohrady):

Esperantský odbor „Sdružení mladých lidí na Král. Vino-

hradech“ jest plně přesvědčen o důležitosti Esperanta pro celé

lidstvo, hlavně z našeho křesťanského stanoviska. Těšíme se a

přejeme zdar našemu Kongresu, že tak dobře a slibně započal a

přejeme, aby také šťastně se skončil. Z našeho hlediska očeká-

váme mnoho od Esperanta, nebot překlad bible do Esperanta

bude míti veliký význam pro lidstvo. Přejeme praci celého výboru

největšího zdaru & zůstaneme vždy jeho věrnými spolubojovníky.

Pan Novotný (fulani Brod):

Drazí stoupenci! Jménem našeho klubu přeji Kongresu

mnoho zdaru, aby měl mnoho úspěchu. S láskou a pílí v před,

aby co nejdříve byla uskutečněna jedna veliká rodina!

Pan Tiirk (Praha, Stelo de Espero):

Jménem klubu Stelo de Espero en Praha přináším všem

účastníkům srdečný pozdrav a přeji kongresnímu jednaní plného

zdaru. Klub, jejž mám čest zastupovati, obral si za úkol rozšiřo-

vati Esperanto hlavně ve světě obchodním & průmyslovém. S líto-

stí jsme pozorovali, že v našem světě obchodním nedošlo Espe-

ranto takového ocenění, jakého vzhledem ke své důležitosti za—

sluhuje; & přece zjednodušená korespondence, rozšíření styků

obchodních a možnost dorozuměti se jedinou řečí ve všech zemích

světa jsou výhody, mající pro obchodníka a průmyslníka význam

ohromný. Ukol, který jsme si vytkli, jest sice nesnadný, avšak

doufáme, že pevnou vůlí & úsilovnou prací cíle svého dosáhneme.

Pan vrchní strojní komisař ing. S ítko (Žižkov):

Velevažené shromáždění! V zastoupení esperantského klubu
„Nova Stelo“ na Žižkově mám čest tlumočiti Prvnímu Kongresu
srdečný pozdrav. Přeji mu plného zdaru.
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upřímnými spolubojovníky našeho výborného ústředí, naší Unie

v Praze. Všechny, kteří jste dnes přišli na Kongres, prosím, abyste

jednou také zavítali do naší královské Plzně! Dnešnímu Kongresu

a rozmachu Esperanta v zemích koruny svatováclavské přejeme

největšího za nejlepšího zdaru. Dnešní den kongresní jest důkazem,

že kongres krásně započal v každém ohledu, & že jeho význam

bude dalekosáhlý v království Českém a v zemích naší koruny

svatováclavské vůbec. Dnes navázali_ čeští Esperantisté ve svém

domově poprvé styky & cizími Esperantisty a tito naši milí hosté

povčdí světu, že jsme zde upřímnými Esperantisty, že jsme zde

národem, který houževnatě bude pracovati k rozmachu Esperanta.

Za tyto štastná chvíle po tři dny kongresní dekujeme naší drahe

,,Unii“, která se přičinila, aby tento kongres byl uskutečněn. Před-

sednictvo této naší „Unie“ za pomoci všech klubů kolem ní se-

skupených uchopilo se této zasloužilé práce. Dnes jsme u cíle,

dnes konečně přistupujeme k prvnímu našemu Kongresu. Myslím,

že jako místopředseda této schůze mohu, smím, ba musím vzdáti

vsem nejsrdečnější dík za tuto vykonanou práci. (Potleskl) Dík

ten největší budiž vzdťm za to, že nám dopřáli, že jsme se mohli

Kongresu súčastniti, abychom se mohli vítatí s Esperantisty z cizích

zemí. Dnešní dny budou největší propagací budoucích úspěchů

Esperanta u nás. Aby rozmach ten byl pokud možná největší, aby

se šil-il v zemích koruny svatováclavské po milé naší vlasti, aby

vnikl do nejzazších chaloupek českých, k tomu projevuji nejvře—

lejsí přání a další úspěšné činnosti naší „Unie“ v království Českém

mnoho zdaru! (Potlesk.)

Pan Hra d il jménem „Unie“ děkuje řečníkovi za projevene

pi'ziuí úspěchu.

Po přečtení nekolika významnějších pozdravných dopisů za—

slaných ze všech dílů světa (nevyjímajíc ani Kanárské ostrovy,

Mexiko, Brazílii, Chille. Spojené Státy, Japonsko atd.) slavnostní

schůze skončena o 1. hod. odpol.

Účastníci odebrali se pak povozy ozdobenými esperantskými

vlnjkami ku společnému obědu do

NÁRODNÍHO DOMU NA KRAL. VINOHRADECH,

kde mezi hosty sehrán na „Million“ Ústřední Matice Školské

obnos 40 korun.

Odpoledne konána v Plodinové Burse o 3. hod. mimořádná

VALNÁ HROMADA

lístředního Svazu Bohema Unio Esperantista, navštívená všemi

delegáty sdružených spolků a značným počtem členů. Hlavními



117

body této schůze byla doplňovací volba výboru -a stanovení doby

a místa příštího kongresu.

Výbor B. U. E. ustaven nyní takto: Předseda p. Jan Hradil,

místopř. “p. prof. dr. Rosický, jedn. p. Boh. Davídek & Ed. Kuhnl,

pokl. p. J. Kopecký, zapisov. p. 0. B. Straka; náhr. pp. Ing. Fr.

Kŭhnl, J. Brotan & A. Pařík.

II. KONGRES,

který bude pořádán příštího roku, byl pozván neúnavným Klubem

plzeňským do tohoto světoznámého města; nedojde-lí k uskuteč-

nění šíršího, předneseného návrhu: aby r. 1910 byl konán v Praze

slovanský kongres esperantský, bude se konati druhá

manifestace českého světa esperantského vPlzni.

Všechna důležitá střediska slovanských Esperantistů byla vyzvána,

aby se vyslovila do konce t. r. o projektu slovanského kongresu

pražského, aby podle jich rozhodnutí mohlo se již od počátku

r. 1910 pracovati.*)

Ku poctě účastníků sjezdu byl uspořádán v Plodinové Burse

SLAVNOSTNÍ VEČER,

který byl zahájen 0 8. hod. hymnou La Esp ero, přednešenou

pěveckým sborem „Šestnáctka Občanské Besedy na Smíchově“.

Ze vkusného programu, který obsahoval texty přednášených
recitací & zpěvů, uvádíme:

Prvnímu Kongresu: Slovo úvodem. Napsal Milda Kórper; před-
nesla sl. K. Poláková a p. M. Kčrper.

St. Suda: Koncertní valčík č. 1. na pianě přednesl skladatel.
V. B]odek: V studni. Arie Vojtěcha: Chce vidět v studni tvář.

— P. Kozlov: O kéž to zvím; zapěla sl. Gusti Koutská,
u piana sl. B.. Prokšova.

W. Shakespeare: Monolog z Hamleta: Cu esti aŭ ne esti; před-
nesl p. Jan Hradil.

J. V. Sládek: Pan vrchní. —— P. Maternová: U vrátek. — Jar.
Křička: Na pochodu. Hudba Jar. Weinbergera. Zapěl pan
Jaro Karbulka, doprov. skladatel.

Vieuxtemps: Koncert D moll. Andante Moderato Adagio religioso
Alegro; pro housle s průvodem piana p. Boh. Sich, sl. Rů—žena Sichová.

Al la fratoj. Slova napsal L. L. Zamenhof; hudbu St. Suda.

 

_ *) Návrh Plzeňského Klubu b
jemenaději,soudíce dled *
uskuteční se kongres v Plzni, než v Praze.
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Krásný můj kraji. K. Pospíšil. Přednesl Pěvecký sbor Šestnáctka.

Milda Kórper: Čím bavit vás.

Bedřich Smetana: Arie z Prodané nevěsty: Každý jen tu svou . . .

—V.Blodek: Arie z opery „V _studni“. Zapěl p. Fr. Soldán.

Rud. svob. pan Procházka: Romance. —— Jenĉ Hubay: Scenes de

la Csárda. Č. 4. Pro housle s prův. piana pan Boh. Sich, sl.

Růž. Šichova.

Clarence Bicknell: Ĝis la revido; přednesl p. Jan Hradil.

Výkony všech účinkujících byly odměněny zaslouženým po-

tleskem a dámám věnovány krásné kytice s hedvábnými stuhami.

Nezapomenutelným dojmem působil přednes valebné hymny „A

la fratoj“ zharmonisovsné mistrem Sudou a věnované I. Kon-

gresu Českých Esperantistů. Veliká dvorana Plodinové Bursy byla

do posledního místa naplněna účastníky sjezdu a uměnímílovným

obecenstvem, které setrvalo v milé náladě do pozdních hodin

nočních.

Skvělý průběh slavnosti jest zásluhou zábavního výboru,

v němž zasedali: sl. A. Bernardova, pp. Rud. Bretan, J. Hradil,

M. Kórper, H. Merta, A. Pařík, V. Pařík, R. Send a 0. B. Straka.

v ponděli, dne 27. září zasedal o 8. hod. dopolední již po páté

zkušební sbor Ústředního Svazu B. U. E. v budově české vysoké

školy technické. Zkoušce podrobili se čtyři kandidáti, z nichž

uznáni způsobilými pp. Josef Zlámal, ředitel měst. šk01 ve Vsetíně,

Oktavian Vlasák, asistent c. k. státních drah v Plzni, a Th. Za-

dák, učitel v Hořovicích. Příští zkušební termín stanoven na

Vánoce. (Přihlášky a dotazy 0 informace buďtež zasílány zkušební

komisi Ústředního Svazu B. U. E. v Praze I. 342).

O 10. hod. dop. zahájeno další kongresní jednání v zasedací

síni Obchodní a Zivnostenské komory na Josefském náměstí. Na

programu byly přednášky pp. Ed. Kiihnla, F. K. Svačiny, JUDr.

Fouska a K. Procházky.

'ESPERANTSKÁ LITERATURA A ŽURNALISTIKA (Résumé).

Důkazem života a rozvoje jazyka jest nesporně jeho literatura;

0 Esperanto platí to tím spíše než o jazyce živém, nebot počet

publikací vydaných jest vedle počtu spolků téměř jediným mě-

řítkem, podle něhož mohou propsgatoři při přednáškách & při

udělování informací naznačiti současný stav rozvoje našeho jazyka.

Jest několik statistických čísel zajisté opěrným bodem,_k__němuž

váží se všechny další vysvětlivky a v každém případě přesvědčí

tabulka 0 přehledu rozvoje literatury za poslední léta každého

nepředpojateho, že se Esperanto šíří, roste, vítězí.
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Můžeme literaturu Esperanta rozděliti na část knižní a časo-

piseckou. Část prvá datuje se od r. 1887, kdy první kniha Z_aman-

hofova otevřela Esperantu cestu. Nepatrná knížka o někohka jen

stránkách došla vřelého přijetí nesčetných přátel, kteří dnes tvorí

takořka národ s rozsáhlou literaturou denně rostoucí, jehož prí-

slušníky jsou Češi stejně jako Japonci, Finnové, Angličané a jiní.

Vzorem textů esperantských ovšem jsou a zůstanou pro vždy díla

našeho mistra, jichž napodobování zaručí Esperantu neměmtel-

nost a jednotnost. Základním kamenem jazyka jest pro vždy za-

vazné Fundamento de Esperanto, jehož překlady byly vydány již

v jazyku francouzském, anglickém, německém, ruském, polském,

španělském, italském. řeckém, rumunském, českém, maďarském a

tureckém. Nepochybuji, že tato kniha bude v dohledné době pří-

stupna všem národům.

V řadě četných spisovatelů esperantských vyniká Dr. Bein

(Kabe) z Varšavy, jehož díla byla všeobecně uznána enketou mezi

čtenářstvem Hachettovy „La Revuo“ za nejlepší. I čeští Esperan-

tísté mají ve svém středu horlivého pracovníka, našeho přítele

Vladimíra Tobka, jehož překlad Babičky pravem získal mu jméno

.,Bohema Kabe“.

Přes to, že hlavní rozvoj literatury spadá do posledních pěti

let, vykazuje knižní katalog již na2000spisů původních i přelože-

ných, vztahujících se ke všem oborům lidské práce.

Téměř denně obohacují naši literaturu četnými publikacemi

esperantské nakladatelské firmy jmen světových, z nichž jmenuji:

Hachette & Comp. v Paříži, Presa Esperantista Societo tamtéž,

Móller a Borel — Esperanto-Verlag vBerlíně, The British Esper-

anto Association v Londýně a esperantské nakladatelství v Chicagu.

Nemenší měrou pokračuje rozvoj literatury periodické: počet
časopisů přesahuje dnes jedno sto. Kdežto první měsíčník "Lingvo

Internacia“, vycházející letos čtrnáctým rokem, obsahoval v prvních

dobách články belletristické i propagační, připadá úloha propagace
a užší organisace u jednotlivých národů časopísům národním —
dvoujazyčným. Lingvo Internacia, užívajíc pouze Esperanta, stalo
se revui po výtce belletristíckou a zároveň přehledem současného
hnutí v celém světě.

Zaváděním Esperanta do spolků odborných a zakládáním
podobných světových společností, jichž jediným dorozumívacím
pojítkem jest Esperanto, vyvolána potřeba listů odborných, z nichž
uvádím: Internacia Scienca Revuo, Voĉo de Kuracistoj, Tra la
Filatelio, Espero Katolika, Esperanto, organo de U. E. A.; Inter-nacia Pedagogia Revuo, Esperanto Ligilo —— ro sle ce Inte '
Socia Revuo, Oňciala Gazeto ESPeran' P VP ,. marne



120

opomenouti časopisů věnovaných výhradně literatuře: La Revue,
Universo & Juna Esperantisto: Obrovský význam má Esperanto
pro slepce, jimž umožněno seznámiti se s předními autory světo-
vého jména. Obzvláště slepci národů malých vděčí Esperantu, že
opati-ilo jím knihovny, jichž do té doby postrádali.

Přátelé hudby naleznou v seznamech naší literatury celou
řadu hudebnin, komponovaných Esperantisty. Každému jest do-
statečně známou F. de Ménilova komposice hymny Esperantistů
na slova Dr. L. L. Zamenhofa. Upozorňuji zde na skladbu mistra
Su dy z Plzně, věnovanou našemu kongresu.

Nemohu opomenonti zásluhy, kterou získal si o propagací
Esperanta H er b e r t Fridrich H 6 w el e r (Ĉefeĉ), autor nej-
menších učebniček — tak zvaných klíčů esperantských —— vydá-
vaných ve všech jazycích světa. Ačkoliv je to publikace nejmenší
a nejlevnější, jest dnes nejrozšířenějším tiskopisem, který ve více
než čtyřech millionech exemplářů zaplavil všechny země. Českého
vydání bylo již rozebráno přes 50.000 výtisků.

Končím provoláním ku všem přátelům našeho jazyka, jimž
na jeho rozšíření v pravdě záleží, aby podporovali odebíráním
nejen organ národní, ale zejména L in g V 0 In te r n a c i &, nej-
staršího to obhájce Zamenhofova jazyka.

Ed. Kŭhnl.

o DÚLEŽITOSTI ESPERANTA PRO UČITELE.

Velevažení !

Byl jsem požádán, abych dnes u příležitosti prvního kon-
eresu českých Esperantistů promluvil několik slov o významu
a důležitosti Esperanta. pro učitele. Přiznavam se, že s radostí
vyhověl jsem této žádosti, ale také zde upřímně hned doznává-m,
že radost má jest trochu kalena vědomím, že síly mé nestačí.
abych zhostiti se mohl svého úkolu tak, jak by věc, o níž jde,
vzhledem ku své důležitosti zasluhovala. Leč věřím, velevéženxí,
že budete ve svém posudku vůči mně shoví'vavýmí, & že laskavě
uznáte aspoň mou dobrou vůlí. proapětl věci všem nam posvátné,
jejíž dosah ocení lépe teprve pokolení příští. —

Jest známo, že v novější době mocným rozvojem doprav-
nictví nabyly naše styky obchodní, průmyslové a vědecké nové
půdy, neboť civilisovaným světem, který dříve omezoval se skoro
výhradně jen na starou Evropu, rozumí se dnes téměř všechny
země & národové. Tím poslouženo sice vzájemnému jich. sblížení,
avšak naskytla se překážka, překážka velika — různost jazyků —
která nedovoluje, abychom mohli všecky výhody z toho plynoucí
náležitě uplatnili. Pocifuje se naléhavé, potřeba. jednoho společného,
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pomocného jazyka, který by svou jednoduchosti. a při tom však

i přesností dovedl nahraditi několik tak zvaných jazyků světovych.

Utázka tato, jejíž řešením zabývalo a zabývá se lidstvo nz po ně—

kolik století, stává se čím dále tím naléhavějěi a s obzoru JIŽ ne-

sejde. Již arciučitel naš Komenský tlumočil ideu jazyka mezinárod-

ního ve svém spise »Via Lucisez, radě sáhnouti k umělému jazyku.

A jako Komenský, tak i jiní velicí myslitelé uznávají, že myšlenka

pomocného jazyka plně jest uskutečnitelna. Není mým úkolem uva-

žovati dnes o příčinách, proč žádný ze živých jazyků úlohu pomocné

řeči zastavati nemůže. Připomínám jen, že návrhů bylo mnoho.

Někteří navrhovali některý ze živých jazyků, jiní opět latinu nebo

alespoň zreformovanou latinu, kdežto jinzi zas přemýšleli a pře-

mýšlejí o sestrojení umělého jazyka. Z přečetných těchto návrhů

však toliko jeden dovedl se uplatniti a nyní velmi rychle vniká.

mezi všecky národy. Jest to Esperanto, Esperanto Za—

menh of 0 v 0. Proč právě Esperanto šťastně rozluštilo otazku

pomocné řeči, nemohu se zde zmiňovati, vybočoval bych příliš

z rámce své přednášky, a ostatně jest vam to zajisté všem dosta-

tečně známo.

Velevažení ! Mluviti o významu Esperanta vůbec, líčiti

všechny výhody plynoucí z jeho znalosti, bylo by zde úplně zby-

tečným, bylo by to asi tak, jako mluviti o důležitosti knihotisku,

ku kterémužto vynálezu lze zcela vhodně význam Esperanta při—
rovnati. Líěiti tedy tak dalekosáhlý význam mezinárodní řeči ne-
hodlám, jest každému vzdělanci více než jasný, a ostatně nosil bych
jen vodu do moře.

A jak tedy se chová, naše veřejnost, naši vlivní činitelé k tak
vysoce důležitému dilu Zamenhofovu? Vezměme do ruky ty četné
časopisy české! Skoro v každém dovídáme se, kdo se kde za-
střelil, oběsil nebo utopil, kdo byl okraden, kdo v římskořeckém
zapase a za kolik minut zvítězil, dovídáme se též celý průběh
»kopanéc, komu podařilo se vystoupiti na ten který vrchol v Al-pách atd., tedy celé sloupce podobných zpráv najdete, ale o Espe-rantu až na vzácné výjimky ani řádky. Ba, některé naše časopisypřimo zprávy o Esperantu odmítají." Jest to zjev smutný. Cožjest myšlenka pomocné řeči tak malicherna? A jako mnohé českéčasopisy tak ignorují Esperanto, bohužel, i naši vlivní činitelé. Jest

am, podaří se i tomu stále ještěvanému Esperantu vejiti konečně vítězně v místa, kde jižuprimně si přejeme je míti. Doba ta nadejde jistě brzy,

vysmí-

davno

a jsem jist,
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že zásluhu o to bude míti v první řadě české učitelstvo, které

zcela správně začíná. chápeti veliký význam Esperanta., o němž se

stanoviska učitele hodlam nyní promluviti.

Cizozemští učitelé & profesoři již po několik let všemožně

usilují otevříti Esperantu cestu do škol všech kategorií. Byt snad

výsledky jejich snahy nebyly ještě takové, jak by bylo židoucno,

přece jen s potěšením konstatuji, že Esperanto jest již na četných

školách, hlavně ovšem cizozemských, zavedeno. Uvedu jen nĉ—

které příklady: ve švýcarském NeuchAtelu, v Yverdenu, Traversu

vyučuje se Esperantu na obch. škole, v Německu na. rešlkůch

v Lorrschu, Mohuči, Mannheimu & j., ve Španělích v Burgos na.

ústavě pro vzdělání učitelek, v Santiagu na normální škole, v Bn—

kurešti v Rumunsku v lyceu »Lezarx, na ústavě pro slepce )Vatra

Luminóass. Regina Elisavetac, založeném královnou »Carmen

Sylvou-. kteráž projevila. sama přání, aby mohla svým drahým

slepcůmi Esperantem pakti, též na mnohých školách severoameri-

ckých, na. Novém Zélandě, na Filippimích a. j. Tim ovšem není ještě

ředa takových škol vyčerpána., uvedl jsem pouze některé. Ale

i v zemích koruny české tu a tam proklestilo si již Esperanto cestu

do škol, na př. na české ženské průmyslové škole v Čes. Budějo-

vicích, kde je uvedeno v programu školy, na takové v Písku, na

české reálce v Prostějově atd. V této příčině jsme ovšem hodně

daleko za cizinou. Jest zvláště zajímavo, že právě národové, jichž

řeč jest světovou, kteří by měli tedy nejméně příčin sáhnouti k po-

mocnému jazyku, jsou mezi prvními, kteří úsilovně zavádějí Espe—

ranto do svých škol. Primát patří tu Francii a Anglii.

Roku 1906 odborný časopis :Nord Pédagogique et Steno-

graphiquec, hojně rozšířený mezi učitelstvem v Lille a. okolí, uve-

řejňoval a dosud uveřejňuje různé propagační články & kursy

Esperanto. Toho roku, od prázdnin počínaje, v měsíčních schůzích

ředitelů & ředitelek škol snažil se tamní školní inspektor M. Minet

zá—Iuhou lillského řídícího učitele Fr. Durieuxa vzbuzovati zájem

o Esperanto mezi svým učitelstvem. Ukázal na. užitek z pomocného

jazyka nejen pro učitelstvo, ale i pro žáky, zejména. pro ty, kteří

se hodlají věnovati obchodu. Práce se mu dařila, &. tak bylo umož—

něno, že již počátkem příštího roku mohlo býti zavedeno vyučování

Esperanto ve vyšších třídách obecných škol nejen ve městě Lille.

ale i v jeho celém departementu. 0 způsobilost učitelstva. k to-

muto vyučování získal si hlavní zásluhy zmíněný již říd. učitel

F. Durieux, který řídil esperantský kurs pro učitele. Zajímnvo

jest také, že v úředních zprávách departementu Nord, vydávaných

vždy na. konci škol. roku, jsou i tyto otázky: Umí pomocný učitel

neb učitelka esperantsky? Umí skutečný učitel neb učitelka, správce

školy nebo řídící učitelka. esperantsky? Zda. zamýšlí učiti Espe-
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i-antu na své škole? —— Na konci školního roku podrobují se žáci

v Lille zkoušce z Esperanta a dostávají o tom zvláštní diplom —-

vysvědčení. První zkouška byla v červenci 1908. Ze 400 zkoušenců

dosáhlo diplomu 339, letos pak ještě více. —

Sledujme nyní, jaký prospěch plyne z vyučování Esperanta?

Zák, který si osvojil náležitě Esperanto, osvojil si tím jaksi celou

řadu živých jazyků, má otevřený svět, hravě si získá všech zpráv

z ciziny, které ho zajímají, přímo, jak říkáme od pramene, zprvu

snad vymění si několik pohlednic, ač i to není bezvýznamné, ale

později již napíše celý dopis, vymění si výkresy, přírodniny & pod.

Látky k dopisování mají mladí dopisovatelé vždy dosti. Podobným

způsobem může na př. český žák znenáhla seznámiti svého cizo-

zcmského druha s krásami naší Prahy, naší vlasti, s jejím prů-

myslem, obchodem, zvláštnostmí atd. a opačně. Stane se tak ve

formě zábavné. Záci jsou si tímto způsobem učiteli a to učiteli

v mnohém ohledu výbornými, duše jejich se sbližují, nepohlížejf na.

sebe jako na cizince, ale uzavírají přátelství věrně, které nezná

»vyššíchc a »nižšíchc národů. Poněvadž také, což jest přirozeno,

žácí-Esperantisté žádají obyčejně míti podobenky svých druhů,

škol, tříd, kabinetů atd., jest zřízen při Mezinárodní Asociaci uči-

telů, o níž se po chvíli zmíním, zvláštní odbor, který umožňuje

vydávání tištěných pohlednic s fotografiemi Erika—Esperantista.

budov školních, tříd, kabinetů a pod. Kdo z učitelů přeje si vydati
takové dopisnice, ten zašle pokladníku zmíněné Asociace 10
spesmilů (24 K) zároveň s fotografií. Pokladník obstará pak vyho—
tovení 1000 žádaných pohlednic.. Po čase, až bude takových foto—
grafii více, zamýšlí se vydati celé album školní. —

Jaký další užitek má žák z Esperanta? Když opustí školu
a zamýšlí shlédnouti také cizinu, nemusí se báti neznalosti pří-
slušného národního jazyka. Esperanto mu zase znamenitě poslouží.
Někdo snad namítne, že ještě Esperanto přece není tak rozšířeno,
aby mohl se s ním »pustiti do světa:, že mu tedy Esperanto mnoho
neprospěje. K tomu podotýkám, což jest vám ostatně známo. že
dnes námitka taková je lichá, vždyt dnes jsou již v každé zemi
esperantské kluby a jednotlich kteří s největší ochotou vyjdouvstříc každému Esperantistovi a adresy jejich každý snadno siv adresáři najde. Organisaci máme výbornou, ba v mnohém ohleduvzornou a nezištnou.

. , _ .

', promyslilikazdou frau, kazdý výrok, srovnávali synonyma, aby brousili, pílo-vali. Fráce taková jest jaksi gymnastickým cvičením, které dosudu pocátečního vyučování chybělo. Žák dodělává se také rychle
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žádoucích výsledků, to jej těší a s tím větší chutí pracuje. —— Vy—

učují též německému jazyku. Co námahy však třeba, nežli naučím

žáky aspoň tomu nejnutnějšímu! Za. pravdu mi dá každý z vás, kdo

sam mate podobnou příležitost. Jinak tomu u Esperanta. -— Učení

se Esperantu má, však i jiný ještě význam, neboť připravuje vlastně

důkladnější studium jazyka. mateřského. Není-li pravda, že navyk

viděti a slyšeti stale totéž, působí, že je vlastně více nevidíme

a neslyšíme? Zda není pravda, že zjev ten jest v našich školách

příčinou, alespoň částečně, nevšímavosti žáků? Pozornosti ubývá.,

zvědavost, přemýšlení a úvaha ztrácejí svou vzpruhu. Leč oslovte

žáky slovy ne vždy slyšenými, vytkněte na tabuli nebo ve svých

rozpravách známé s neznámým, srovnávejte češtinu s Esperan-

tem, učte jednomu jazyku pomocí druhého a seznate, že nastane

ve škole nový život, čilejší ruch, ucho bude zvědavo, oči široce

se rozevrou, hlavy vztýčí, zajem zrodí radost a to, co ještě před

chvílí po paměti toliko, abych tak řekl, klouzalo, v pamět se

trvale vštěpuje. Učitel stává se praktičtějším, poněvadž zná. dobře

těsto, kteréž hněte. »Snížiti se v duši dětskom- praví Montaigne,

»jest nejnesnadnější práce, kterou znám, a jest výsledkem velkého

ducha.:

Již r. 1903 radil učitelstvu universitní rektor v Dijonu

E. Boirac, proslulý Esperantista., aby se učilo Esperantu, maje na

mysli založení »Correspondence Pédagogique Internationale—.

»Jako na hmotném poli uskutečnil telefon a bezdrátové. telegrafie

mnohé divy,: píše Boirac, »tak spojí Esperanto na poli intelektuel-

ním duše.: — Co chtějí učitelé-Esperantisté, roztroušení po celé

zeměkouli? Poznati se lépe, zlepšiti vyučovací methody & při-

blížiti se více ke společnému ideálu. O kongresu v Drážďanech

r. 1908 se sešli, aby založili »Mezinarodní Asociaci učitelů:, jejímž

orgánem jest výhradně Esperantem tištěný časopis :IntemaCia

Pedagogia Revuox. Asociace tato byla tedy před rokem za pří-

tomnosti téměř 200 učitelů a profesorů z Čech, Moravy, Anglie,

Francie, Belgie, Uher, Polska, Ruska, Nizozemí, Norska, Švédska,

Srbska, Skotska i Tunisu ustavena. Účelem jejím jest propagovati

Esperanto mezi učitelstvem i žáky, sbližovati učitelstvo a žactvo

všech zemí- a národů, řešiti společně různé pedagogické a sta-

vovské otazky, vydavati, anebo alespoň podporovatí vydávání důle-

žitějších děl paedagogických ». spisů pro mládež atd. Roční pří—

spěvek činí 2 K 40 h, členové dostávají časopis zdarma. V časo-

pise tomto uveřejňují kolegové různých národností původní i pře-

ložené članky, stručné výtahy z různých časopisů paedagogických,

různé návrhy, nabídky, výměny atd., vesměs jen Esperanten ——

Může tedy ještě někdo pochybovati o tom, že Esperanto jest

pro učitele bezcenným? Zajisté že nikoli. Uvedu jiný příklad,
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uveřejněný ve 2. čísle čas. »Internacia Pedagogia Revuoc. Přál

bwh si prodletí o prázdninách, třeba jen krátký čas,_'v Dánsku.

Víte. že učitelé nikde nejsou boháči. I já jim nejsem, jsem prostě

odkázán na své služné. Kterak tedy uskutečniti své přání? Předj

stavuji si věc tu asi takto: Některý dánský kolega, který by 81

přál poznati Čechy, může bydleti i stravovati se u mne nějaký čas

o prázdninách zcela bezplatně, ovšem s podmínkou, že zase já.

příští prázdniny, nebo ještě, dovoluje-li čas a okolnosti, 1 letos

budu bezplatně u něho. Bude-li dánský kolega bydleti u mne,

nebude mu třeba uměti česky, a přec dostane se mu všech po-

třebných informací o všem, čeho si bude přati. Posloužím mu

esperantský, budu jeho stálým průvodčím a tlumočníkem. Bude-lí

si přáti viděti a studovati život našich venkovanů, podniknu s ním

časté vycházky do vesnic (nebydlím-li sám ve vesnici), bude-li ho

snad spíše zajímati město, půjdu s ním do města, do škol, to-

váren atd. — Totéž učiní zase on mně, až budu ja jeho hostem.

A kolik peněz bude třeba k takovému výletu do Dánska? Tolik,

kolik činí jízdné tam a zpět a nějaký neveliký obnos v kapse. ——

Není tu patrný užitek z Esperanta? 'Kdo jiný z ne-esperantistů

mohl by tak výhodně prodleti v cizině? Že z takového pobytu

učitel mnoho získal pro obohacení svých vědomostí a zkušeností,

netřeba šíře připomínati, ale získají tím i naši krajané. Učitel,

zejména na venkově, jest vlastně vším. K němu utíkají se o radu

snad všichni. Seznamím se v Dánsku nejen se školstvím, ale

vidím tam, jak si počínají tamní rolníci, vidím jejich statky, do-

bytek, mlékárny. celé jejich hospodářství atd. Kolega můj vše mi

vysvětlí, vše, co jsem viděl, sdělím se svými krajany, hlavně tedy,

jsem-li na venkově, s českými rolníky. A zdaž jsem tím neučinil

mnoho i pro Esperanto? Jsem jist, že tím odzbrojím všecky po-

chybovače a posměváčky ne slovy, ale skutky. poněvadž každý

z nich bude moci takřka ohmatati zisk a užitek, který mi poskytlo

Esperanto. —

Učitel-kreslíř může si Esperanten: opatřiti výkresy žáků “ze

všech končin, ani Japonska a Nového Zélandu nevyjímaje, při-

rovnávati, posuzovati. jak se kde kreslí, z poznaného těžiti, učitel—

příropisec snadno zase získá. různé přírodniny z ciziny, motýle,

brouky a jiný hmyz, sušené rostliny, nerosty atd., které se u nas

nevyskytují, opatří si fotografie škol, žáků atd. (Při té příležitosti

mi m o c h o d e m podotýkám, že ředitel Webber z Invercargillu

na. Novém Zélandě, který nn“ také některé výkresy žáků zaslal

měl letos v červnu přednášku o Esperantu v okr. učit. poradě,
_Zaslal jsem k ní pozdravný dopis, kterýž tam byl přečten, jak mi
JlZ odepsal, & potleskem přijat, Podobný dopis zaslal jsem též
zemské poradě učitelské ve Štokholmu r. 1903. Po několika dnech
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obdržel jsem z této porady esperantsky psané poděkování od před-
sednictva porady) Vypočítávati všecky výhody ze znalosti Espe—
tanta pro učitele bylo by téměř nemožným. Každého z nás něco
baví a každý z nás může se informovati Esperantem o čem mu
libo. —

Víte všichni dobře, co kalu a špíny bylo na náš národ ne-
přátelským tiskem již vrženo, co lží a pomluv roztroušena o nás
v cizině. I tu nabízí Esperanto českému učiteli pomocnou ruku,
aby správně informoval cízinu nejen o snahách našeho národa,
ale i o jeho obětavosti, o školství. Esperantský ill'. časopis »Tra
la Mondox skutečně také uveřejnil několik článků () Češích. V jed-
nom čísle otiskl i fotografie z výstavky učebných pomůcek mého
rodiště s příslušným vysvětlením. Mohl bych vám podati ještě
mnoho důkazů. kterak Esperanto prospívá, učiteli, leč myslím, že
i to málo, které jsem zde uvedl, dostačuje. Vykonal jsem jenom
to, k čemu mé slabé síly stačily. Záleží nyní jen na nas domáhati
se na vlivných místech, aby Esperanto uvedeno bylo také do škol.
»Dejte mi dítky a podmaním si celý svět,—= pravi známé pořekadlo.
Nezapomínejme tohoto prostého, ale pravdivého výroku! Z děti
po nemnohých letech stanou se muži a ženy. Podaří—li se nám
uvésti Esperanto douškol, po nemnohých desítiletích bude vítězství
jeho úplné a to rozhodne se dle mého náhledu toliko ve škole. Zde
jest ono nekrvavé bojiště.

Chceme-li však míti Esperanto ve školách, musíme se přede-
vším starati, aby získalo přívržence a to přívržence horlivé mezi
našim učitelstvem. Najdeme-li učitelstvo v předních řadách prů-
kopníků Esperanto, nebude možno, aby i na dále zůstaly brány škol
Esperantu uzavřeny. Velectění! Jest nás učitelů-Esperantistů roz-
troušených po celé naší vlasti již slušná řada. Jsme sdruženi ve
svých jednotách, v jejichžto schůzích konají se často různé před—
nášky. Zde třeba začíti. Zde nutno přednášeti o Esperanto a jeho
významu pro učitele. Pouhá. slova. však by mnoho neprospěla, kdy—
bychom neměli hned při ruce také důkazů, kdybychom nemohli
hned dokazati skutky to, o čem mluvíme. Jest tedy třeba, než
počneme propagovati Esperanto, abychom si dříve opatřili jakési
>Dokumentaro: — sbírku rozličných věcí a zpráv získaných Espe-
rantem.

.

Snaživý Esperantista. zjedmi si zmíněné »Dokumentaroc
snadno během nedlouhé doby. Představte si, velectění, mohu-li
říci svým kolegům: »Tyto cizojazyčné učebnice, které tu vidíte.
tyto sbírky rozličného hmyzu, tyto rostliny, nerosty, tyto země-
pisné obrazy, fotografie, tyto vhodné nabídky, zprávy atd., to vše
ziskal jsem jenom Esperantem. Zdaž to vše mocně nepůsobí na
posluchače? Zdaž jsem tim nevzbudil u nich mocný zájem o Espe-
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'? Jsem "ist, že takovýmto způsobem docílí se ve prospěch

ariganta mnoho. A právě z učitelských jednot vzejde pak podn-ě:

aby Esperantu vykázána bylo místo i ve školách, a hlas .mw

zajisté oslyšán býti nemůže. Tím končím svou přednášku s vřelým

přáním zajisté nás všech, aby naše Esperanto, Zamenhoiovo Espe-

ranto, vždy víc a. více získávalo přátel také mezi pěstiteli mládeže,

mezi učitelstvem českým, a aby nedaleká byla již doba úplného

jeho vítězství, a aby hvězda jeho již v dohledné době zazářila

i v našich školách. — .

Jako dodatek ku své přednášce dovoluji si navrhnouti tuto

resolucí:

Čeští Esperantiste, shromáždění na svém I. kongresu v Praze

ve dnech ZS.—28. září 1909, porokovavše o dalekosáhlém významu

mezinárodní řeči Esperanta, usnesli se jednomyslně na následující

resolucí:

Všecky slavně jednoty učitelů českých obecných i měšťan-

ských škol, sl. ředitelstva středních škol, sl. české c. k. okresní

školní rady a velesl. c. k. zem. školní rada pro království České

budtež ústředním svazem českých Esperantistů B. U. E. požádaný,

aby vlivem svým zasadily se o to, aby v brzké době zavedeno bylo

vyučování Esperantu alespoň jako nepovinnému předmětu na

obecných, měšťanských i středních školách s vyučovacím jazykem

českým. —

F. K. Směna.

() DŬLEZITOSTI ESPERANTA PRO PRÁVNÍKY.

him mluviti o významu a důležitosti Esperanta pro práv-

dyž byl jsem dotázán kongresním výborem Unie, zda byl

bych ochoten převzíti tuto přednášku, bez dlouhého rozmýšlení
„jsem přisvědčil.

Když však jsem si přednášku připravoval a přemýšlel o jejím
obsahu, poznal jsem, že přece jen jsem se přenáhlil &. že měl jsem
ustoupiti řečniku povolanějšimu, který zvláště obírá se již déle
Esperanten Ten byl by zajisté mohl vylíčiti, co dosud Esperan-
tisté—právníci podnikli, pokud se týče využítí Esperanta k účelům
vědy právnické jak vědeckým, tak praktickým.

Bylo by dobře, kdyby to byla osoba, která súčastnila se od-borových schůzí právníků pořádaných každor:
Očně

kongresech Esperantistů.
na “(Stowell

Moje přednáška bude tedy o tento moment hi '

„
_ ,

stoncký, v němžvylíčena by měla býti dosavadní činnost Esperantistů-právníkůÉhudši. Budu se zabývati pouze všeobecnými úvahami o tom, jakesiulezrtost mohlo by míti zavedení jediného jazyka mezinárodního

níky.
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jak si je představují přívrženci esperantísmu, pro právníky a pro

vědu právnickou.

Jako jiným vědám, tak neprospívá též vědě právnické

mnohojazyčnost vědeckých knih do tohoto oboru spadajících,

mnohojazyčnost zákonů atd.

Nejlepší obrázek poskytnou nám naše rakouské poměry.

V celém zákonodárství. jak zemském tak říšském. narážvílme co

chvíli na otázku jazykovou. Říšské naše zákony platí většinou pro

celou onu polovici říše, jíž říkáme království a země na. říšské radě

zastoupené. Tyto země jsou obývány deseti různými národnostmi.

Uvažme nyní, že o každém rakouském říšském zákoně platí pra-

vidlo. že jeho neznalost občany neomlouvá.

Tato norma stanovena jest v základech jednotlivých oborů

rakouského zákonodárství, hlavně pak v zákonníku občanském, kde

v S 2. se praví: Jakmile nějaký zákon řádně byl vyhlášen, nemůže

se nikdo vymlouvati na to, že jest mu tento zákon neznám.

Rovněž trestní zákonník náš stanoví hned na počátku v ŝ 3.:

Neznalostí přítomného zákona o zločinech nemůže se nikdo

omlouvati.

Ukládá tedy stát občanům povinnost, aby znali jeho zákony.

Požadavek ten jest úplně správný, jenom kdyby bylo lze jej též

správně a spravedlivě uskutečniti. V Rakousku lámali si tím hlavu

již ode dávna. zvláště pak od doby probuzení rakouských národů

neněmeckých od r. 1848. Přemýšleli, jakým způsobem to zaonačiti,

aby občané, kteří zákonů mají býti poslušni, dověděli se též ve

svém mateřském jazyku o tom, co jim tyto zákony rozkazují.

V době poddanské rozluštění této otázky vládě mnoho sta-

rostí nezpůsobilo. Až do let osmačtyřicátých vydávaly se všechny

říšské zákony pouze jazykem německým a byly uveřej-

ňovány jednak v tak zv. sbírce zákonů soudních, jednak ve sbírce

zákonů politických. Roku 1849 zaveden byl tak zv. říšský zákonník

— Reichsgesetzblatt — za účelem publikace všech říšských zá.-

konů. nařízení, smluv atd.

Neněmečtí národové uvědomili si tehdy ono pokoření, jež

činí se jim tim. že zákony. jichž oni stejně jako Němci mají býti

poslušní. publikují se německy. a dosáhli konečně toho, že vláda

odhodlala se vyhověti jejich požadavku a vydala nový zákon o pu-

blikaci. Nadále měl tedy říšský zákonník vycházeti ve všech 10

řečech. jimiž národové rakouští mluví, a všechny texty měly býti

autentickými; to znamená, že Čech mohl se odvolávati na český

text zákona, Polák na polský atd., i když zákon český následkem

chybného překladu rozkazoval něco docela jiného nežli ostatní zár

kony resp. překlady. Poněvadž všechny texty byly autentickými,
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mohl si každý obc-an v případě odchylek vybrati ten text zákona.,

který mu byl nejpříznivější, třeba na př. Čech text italský 'a. pod.

Tento stav byl příčinou zmatků a v Rakousku dospěli takto

opět k názoru, že věc tak eminentní důležitosti ve státě, jako jsou

zákony, musí za příčinou úplné právní jistoty býti řešena pouze

jediným způsobem. A tak ustanoveno bylo zákonem ze dne 10.

června 1869 č. 113 ř. z., že všecky zákony budou nadále vydávány

pouze v jedine'm jazyku a že text zákonů jedině v tomto jazyku

má býti autentický. A tu právě máme u nás v Rakousku nejlepši

důkaz o správnosti tvrzení Esperantistů, že jazykem světovým

může býti pouze jazyk umělý, neutrální, který nenáleží žádnému

národu, a že, kdyby zvolen byl některý z jazyků živých a. kdyby

bylo možno dle této volby jazyk ten rozšířiti po celém světě, že

by národ, jehož jazyk byl zvolen, dosáhl v celém světě ohromné

moci na úkor všech ostatních národů. V Rakousku dostalo se této

sankce jazyku německému: J enom německý text zákonů jest

správný & autentický, texty v ostatních jazycích jsou sice úředně

obstaranými překlady, ale ovšem nic více než překlady, a učinili-li

překladatel chybu, nemůže se nikdo na takovýto překlad odvolá-

\'ati. Tim způsobem byla národům neněmeckým vtisknuta pečeť

inferiority, méněcennosti, přes to, že tyto jsou ve většině.

Důsledky toho jeví se pak i v zákonodárném sboru. Na.

říšské radě jedna se pouze německy a neněmečtí poslanci s těží

dosáhli toho, aby se řeči jejich alespoň protokolovaly.

Před dvěma roky četl jsem v »Národním Obzoruc návrh, aby

v rakouském parlamentě zavedeno bylo Esperanto jako jednací

jazyk. Poslanci za dva měsíce by si jej osvojili a. necítil by se

pak nikdo poníženým a méněcenným.

Návrh ten vzbudil jistě u mnohého čtenáře tehdy úsměv

a snad i dnes bude se zdáti naivním, avšak máme-li setřásti toto

Jho němčiny, jež nás tíží za každým krokem — nejen v zákona-

dárství, nýbrž i v jiných oborech (vojsko) — nepomůžeme si ji..
ným způsobem, než budeme—li podporovati ve vývoji tento ne-
utrální jazyk.

V zemském zákonodárství pozorujeme podobný úkaz, Zá—

kony, Vyšlé ze sněmu českého, publikují se v obou zemských já-
Zchh a oba texty jsou autentické i když spolu nesouhlasí,

_ Zkoumáme-li význam jediného jazyka mezinárodního se sta-
noviska SII'ŠÍllO se zřetelem na celý ostatní právnický svět, tu mu—
síme přiznati, že i proň mělo by zavedení Esperanta pro vzájemnéstyky ohromný význam.

Jest sice pravda., že věda prá

národní jako na př. věda lékařská.

platnost pouze v tomto státu a pro

vnická není do té míry mezi-

Zákony určitého státu mají

státy ostatní nemají celkem

9
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významu, ačkoliv i tu srovnávací právověda přinesla by velikých
užitků, ježto by právnický svět každého státu mohl své zákony
srovnávati lépe & snadněji se zákony států ostatních. Jak zajimave
na př. by bylo, kdyby všechny občanské zákonnáky světa. byly
přeloženy do takového mezinárodního jazyka! Tu mohli bychom
studovati bez námahy & obtíží zúkonník anglický nebo francouz—
ský, jejich přednosti zavésti do zákonů našich a naopak. 7ždyt
zákony jsou vlastně zvláštním způsobem psané dějiny lidstva.
Každá právní norma vyvolána jest jistou zkušeností životní. Zákon
o lichvč vydán byl teprve potom, když objevilo se, že jsou lichváři;
zákon o ručení automobilistů teprve potom, když se objevilo, že
automobilisté přejižději lidi, psy, husy atd. Jsou tedy zákony vý—
slednicí zkušeností lidských, Tyto zkušenosti pak jsou tím bohatší,
čím větší jest okruh lidi, kteří je prožili.

Dejme tomu, že v Rakousku vydán jest nějaký zákon. Zá-
konodárci, kteří působili k jeho uskutečnění, stavěli na svých
zkušenostech, & tu se objeví, že zákon ten jest neúplný, že zá—
konodárci zapomněli na nějakou eventualitu, na nějakou možnost,
pro níž neustanovili pravidla, na př. že v nějaké trestní normě
neustanovili, co má platiti. dopustí-li se příslušného trestního činu
cizinec a pod. Kdyby byli četli snad nějaký španělský zákon o téže
věcí. byli by na příslušnou eventualitu nezapomněli. Takovýchto
neúplnosti máme v rakouských zákonech spoustu & zajisté mnohým
bylo by možno se vyvarovati. kdybychom mohli studovati zkuše—
nosti zapsané v zákonech ostatnich států.

Živější a častější styk, zvláště obchodní—*, mezi jednotlivými
národy, má za následek, že právní normy jednotlivých států se
vyrovnávají. stávají se podobnějšími a zdá se, jakoby měl přijíti
jednou čas, kdy na celém světě bude platit jediné právo, jediný
zákon!

Úkaz ten pozorujeme zvláště v oněch oborech práva, jež
vyvolávány jsou živlem nejčilejšim, totiž obchodním světem. Řeknu
jediné slovo. Směnka. Peněžní papír, jenž má. význam ohromný
v celém světě. Již před více než 50 lety utvořila se jednota středo—
evropských států: Všechny státy německé i Rakousko mají jed-
notný směneční řád a v evropském světě jest snaha. zavésti smě-
nečné právo, které by upravovala směnečný obchod jednotně
v celé Evropě.

Totéž platí o zákonníku obchodním, jenž upravovati má,
právní poměry života obchodního, jenž nyní následkem ohromného
& nejvšestrannějšiho rozšíření dopravních prostředků dospěl tak
vysokého & širokého rozmachu, že různost právní úpravy v růz-
ných státech jest mu ohromnou překážkou. I tu jedná se tedy
o jednotnou legislativu ve všech státech evropských. Dosud jest.
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obchodni právo upraveno téměř úplně stejně v Rakousku a Ně-

mecku. Co se týče zákona trestního, nebylo by nesprávné,v kdyby

tento zákon byl na celém světě týž, poněvadž jsou tu predprsy,

které kárají zločiny, přečiny & přestupky, jichž dopouštějí se lidé

v celém světě. Není žádné příčiny, proč by na. př. vražda neměla

býti definována a trestána stejně na celém světě.

Co se pak ještě zvlášť týče vědeckých knih, do tohoto oboru

spadajících, mělo by to zvláště neocenitelný význam pro krimina-

listiku, kdyby tyto byly přístupny ihned, jakmile se objeví, celému

právnickému světu a. zvláště kriminalistům. Jsou to dila zabýva-

jící se psychologii a pathologií zločinců, otázkami nesmírné důle-

žitosti, zda zločiny nejsou výplodem choroby, jak učí italský učenec

Lombroso, který na př. tvrdí, že zločinci jsou lidé nemocní, kteří

nemohou býti za své činy trestáni.

Ještě pro tak zv. právo mezinárodní mělo by zavedeni

Esperanta nedocenitelný dosah. Tak zv. mírové konference, na

nichž stanovi se právě tyto normy za účasti zástupců všech států,

měly by mnohem větších úspěchů, kdyby pořádaly se jedním

jazykem.

Dr. Jos. Fousek.

VYZNAM ESPERANTA PRO ČESKÝ NÁROD.

Slavné shromážděni !

Slavíme dnes vigilii velikého svátku národního. Český ná-
rod v tento den každoročně a letos, kdy zápas o naše národní bytí
zdá se dostupovati vrcholu, s tím větší vroucností připomíná, Sl
svého velikého knížete sv. Václava., vida v něm representanta své
národní samostatnOsti. Proto nazývá. vše, co mu nejdražší, svou
vlast a svoji sladkou mateřštinu svatováclavskými. A v tento den,
kdy celý národ, jakoby jedněmi ústy volá: »Svatý Václave nedej
zahynouti nám ni budoucímu: kdy každý věrný Čech obnovuje
svaté sliby, vše a třeba i život nasaditi za dobytí & uhájení neza-
datelných práv našeho národa, tedy ve svátek národní par excel-lence, my čeští Esperantisté poprvé slavnostně manifestujeme proEsperanto, ideu eminentně mezinárodní. Je to shoda, událostí do-

t poměr mezi espe—

, nevylučuje snad jedno

byti Esperantista, dobrým
Esperanto prokázati

druhé, čili jinak: může

vlastencem a může

platné služby národu?

Tu předem, abychom uvarovalí se vi

mítneme výtku,
eho nedorozumění od-

jakoby Esperanto směřovalo k záhubě jazyků

(J-
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národních. Kdo tuto námitku pronáší, projevuje žalostnou nezna-

lost podstaty idee pomocného jazyka mezinárodního, jehož úkolem

jest —— a. to prohlašujeme jednou pro vždy —— n e potlačiti všechny

jazyky světa tak, aby na příště všude jen jedním mluvilo se ja.-

zykem, nýbrž býti jazykem druhým pro všechny, kterému by se

všichni lidé učili vedle své mateřštiny, & kterého by užívali

pouze v případech, kdy jazyk národní nestačí, totiž ve stycích

mezinárodních.

Má tudiž jazyk národní i na. dále doma zachovati si naprosto

nezmenšené pole užívání, ať v ústech dítěte blaženě si pohráva-

jícího na klíně mateřském, ať v ústech obchodníka a průmyslníka.

rozmnožujícívho národní majetek, ať v ústech politika vedoucího

národ po cestách samostatnosti, ať v ústech učence hlásajícího ná-

rodu poznatky věčné pravdy, at konečně v páře básníka zůstavu-

jícího svému lidu vzácná díla literární, vzory mluvy vytříbené.

Jedině & výhradně pro styky s národy cizími jest určeno

Esperanto. A stykům těmto se nevyhneme. Naše doba svými vymo—

ženostmi v oboru dopravnictví je stále utužuje, zkracujíc vzdále-

nosti mezi zeměmi. Vše postupuje na základě toho rychlejším

tempem, at věda nebo obchod a průmysl, i procesy sociální rychleji

dozrávají“ a se řeší. Duch času letí přímo kolem nás, stísněné

úzkými hranicemi naší vlasti & našimi nbchými politickými po-

měry, & strhuje nás s sebou a my mímovolně jdeme s ním. Nic

nepomohlo by nám ohražovati se od světa čínskou zdí. Aby ovšem

národnost naše a svérázná kultura neutrpěly škody, to i na dále

jest předmětem naší péče, ale už neděsí nás jako druhdy slova.

kosmopolitismus a internacionalismus. Neboť poznáváme, že pravý

kosmopolitismus & pravý internacionalismus nás nikterak neohro-

žuje, že i pustíce se do víru světového života, nemusíme pozbýti

lásky k vlasti a smyslu pro příslušenství ku svému národu. A chcete

znáti ten pravý inter-nacionalismus? Jest to esperantismus. jehož

úkolem jest utvořiti pásku mezi jednotlivými národy a ostatním

světem. nebot jeho vnitřní idea. nikterak neomezujíc lásky k užší

vlasti, učí národy na základě vzájemného dorozumění poznávati

& oceňovati národy druhé. Esperanto stvořilo neutrální půdu, kde

bez újmy mohou se stýkati všichni národové, aniž by slabší před

mccnějším se musel pokořovati, užívaje jazyka souseda silnějšího.

A tím právě nesmírně mohutní sebevědomí národa malého, kdežto

národ veliký tu nahlíží, že v té ohromné rodině lidské jest přece

jen podřízenou jednotkou. Až bude obecně za jazyk dorozumívací

přijato Esperanto. pak umenši se pýcha velikých národů & stanou

se ilusorními jejich nároky na výhradní panství jejich jazyka jako

řeči “Mm—6. Zajisté ničeho nemůže si přáti malý národ toužeb-
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něji než toho. Obratme to jen na naše poměry a vzpomeňme

choutek našeho vždy dobrého souseda.

Tot první neocenitelný užitek Esperanta. Avšak“ národu na-

šemu by plynuly z jazyka neutrálního prospěchy 1 Jiné. hmotné.

které právě to jsou, jimiž vábí Esperanto do svého tábora národy

silné. Myslím totiž prospěchy hospodářské. Jest to ku podivu, ze

právě mezi Francouzy, Angličany a Američany “SM—va Esperanto

nejvíce stoupenců. Vysvětlíme si ten zjev jejich podnikavostí,

která velí jim použíti každého prostředku k rozmnožení národního

blahobytu směřujícího, jen když není na újmu jejich zájmům na—

rodním a státním. A Esperanto má ty vlastnosti. Příčinu, proč

Američané přijímají ochotně každou užitečnou novinku a poměr

v tom ohledu Evropana k Američanu stručně a. jasně naznačuje

známý polský spisovatel Sienkiewicz, mluvě o možnosti emancipace

žen v Americe. Mutatis mutandis můžeme jeho výrok aplikovati

na Esperanto. Praví ve svých skizzach amerických: »Je zde mož-

nost emancipace. Američané mají neocenitelnou jednu vlastnost:

odvahu zkusiti vše, co vyhlíží jako theorie, směřující k zdokona-

lení lidskosti a pokroku. Jestli theorie není patrnou, do očí bijící

hloupostí, jestli nachází stranníky a působí vědecké spory. ina-li

za sebou oporu v určitých datech, pak se jí rozevírají dokořán

brány praxe. U nas, kde se veřejné mínění dělá na pohovkach.

zvedne se vždy takový vřesk, takový poplach, kdykoli se objeví

nová nějaká myšlenka, že třeba míti odvahu hraničící s drzosti,

chceme-li jakous reformu nebo vůbec něco ještě nebývalého pro—

vésti.: —— Tolik Sienkiewicz. — Nebudeme se zde šířiti, vypočítá—

vajrice všechny výhody hmotné a kulturní, které slibuje Esperanto

nám jako národu malému. Bylo o nich z tohoto místa pověděno

již dosti. Řeknu jen tolik. že přinese-li jaký užitek Esperanto ce—
lému lidstvu, jistě ho bude poměrně účasten národ naš, nebude-li

se Esperantu úmyslně uzavírati. Přesvědčivější snad než moje,

budou slova známého Esperantisty pluk. Pollena, předsedy národ—
ního sdružení Esperantistů britských, která, pronesl roku loňského
v pražském klubu: »Chci vám říci, že jest pro mne pravým potě-
šením viděti vaše krásné město. Shlédl jsem mnoho měst, ale ne—
nalezl jsem krásnějšího, než jest vaše. Jest opravdu městem
podivuhodným, nádherným. Můžete býti hrdí na svou zem a její
hlavní město. Jsem stařec, který nesnadno se učí cizím jazykům,
ale vy, mladi přátelé, musíte se dokonale naučíti našemu krásnému
];Ŝĝŝŝanitĝtnebĝt váš národ ho potrebuje. Vaševzemě jest podivu-

Iam? a! :nŭiezŝmmĝ ve vsech koutech sveta, vas národ Jest vzdě-

. . _ _ 0 0 prospeti lidstvu. Ale k tomu nevyhnutelně pa-
trebulete mezinárodního _dorozumívacího prostředku — Esperaňm;

Mm Slovanum slibuje Esperanto také mnohý prospěch
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Doposud se stává, že setkají—li se synové matky Slávy, uchylují

se k jazyku našich úhlavních nepřátel, aby se rychleji dorozuměli.

Nebylo by lépe uchrániti se této ostudy a tím posměchu nepřátel,

kdybychom tu užívali neutrálního Esperanta? Mat před jazyky

národními i slovanskými Esperanto tu neocenitelnou výhodu, že.

se mu možno stokrate dříve naučiti než jazyku jinému. A tu při-

stupme k vlastnímu v denním pořadu oznámenému thematu, totiž

o výhodách, které poskytlo by Esperanto Sokolstvu. Neznám kor-

porace, které s větším úspěchem by mohla užívati neutrálního

jazykal Pomocí jediné řeči by byla spojena netoliko se svazy ne-

slovanskými, ale i s jednotami slovanskými. Styky její zahraniční

by se úžasně zjednodušily. Než nechme mluviti o této věci ústa

povolanější. Redaktor jednoho časopisu sokolského píše v dopise

ném zaslaném: »Časopis naš první v Sokolstvu chce raziti cestu

Esperanta a chce zvláště, aby dorost naš naučil se jemu tak, aby.

až dospěje & zastávat-i bude místo v našem svazu slovanského

Sokolstva, nemusel uživati —— bohužel — jazyka německého, chce-li

se s ostatními Slovany dorozumívati. Předsednictvo Svazu zná,

a také mluví srbsky ve schůzích & zná. i ostatní slovanské jazyky,

zde však musí se přihlížeti, že všemu Sokolstvu těžko lze se na-

učiti jazykům všem, není snad k tomu času ani příležitosti. A tu

— myslím a jsem přesvědčen -—- Esperanto vykoná výbornou službu

pro styky Slovanstva; jeho tvorba jest jednoduchá, takže každý

snadno jemu se může naučiti.:

Nyní přicházíme k bodu velice důležitému, totiž k otázce

úspěšné informace ciziny o našem národě, jeho kultuře, jeho po-

slání i o jeho zápasech. Slyšme, co o tom píše laik, týž redaktor,

tehdy ještě neesperantista: »Nevím, zda již tak ustanoveno, ale

myslím, že důležité bylo by jak pro Esperanto, tak i pro národ

naš zřízeníl informační kanceláře pro cizinu. Jakmile zde se něco

stalo (poslední udalosti pražské), ihned aby se o tom informovaly

všechny listy esperantské a. tyto, aby pořídivše překlad, ihned ro-

zeslaly jej listům domácím. Tím, myslim, správně by byla infor-

mována cizina & znovu by se tu osvědčila důležitost Esperanta.:

Skutečně, zřízením takové kanceláře mnoho by se vykonalo

pro rehabilitaci naší pověsti v cizině. A co činí Esperantisté v tom

ohledu? Vizme, jakou nastupují a ukazují povolaným k tomu

našim orgánům národním cestu k správnému & účinnému infor-

movaní— ciziny a co v té příčině již vykonali. Práce jejich jest

tichá, vytrvalá„ obětavá, nezištna. Esperantisté čeští jsou přede-

vším v celém světě známí jako horliví korespondenti. Každoročně

tisíce espemutských dopisů rozletí se z vlasti českých do celého

světa. Kdyby naší veřejnosti bylo možno nahlédnouti do obsahu

těchto listů, užasle by, co v nich se tajíl lásky k vlasti. Není také
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divu, co na jazyku, to i v péře. Utvořili tak čeští .Esperantisté

jakousi stálou informační kancelář sami, v níž všichni Jsou uřed:

níky. Netřeba podotýkati, že přinášejí tím též znacné imančm

oběti, nebot uvažme, že každý dopis do ciziny jest frankovati

25hal. známkou a mnohý Esperantista pošle na sto dopisů do roka.

Budiž mi prominuto, že o té věci šíře se zmiňují, ale jest už věru

konečně jednou na čase, aby český svět zvěděl, co proň podnikají,

mnohým dosud tak zneuznávaní Esperantisté. Vážíme-li si infor-

mačních o našem národě prací hraběte Liitzowa, prof. Hanticha

a několika našich přátel z národa, francouzského a anglického, ne—

smíme zapomínati na ty tisíce po koutech vlastí našich zapadlých

horlivých národních pracovníků — Esperantistů a jejich činnost

po zásluze oceniti.

Mimo soukromé dopisování podnikají někteří Esperantisté

na svou pěst informační akci, publikujíce v časopisech esperant-

ských takřka systematicky zprávy o českém národě. Uvésti sluší

zvláště Tra la Mondo, La bela Mondo, Esperanto, které přinesly

v posledních letech cenné články o českém Sokolstvu, o českém

školství a o jiných zjevech našeho národního života. Nemalou

zásluhu má i náš Časopis Českých Esperantistů, Praha II., Dittri-

chova ul. 7, který uveřejňuje ve stálé rubrice »Kroniko nacia.:

velmi dobré, esperantský psané články o důležitých událostech

v české vlasti.

Velmi zdárná byla informace o pražských bumlech, kterou
podali světu někteří čeští Esperantisté, přeloživše článek jednoho

českého politika do Esperanta a rozeslavšewjej ve stu exemplářích
redakcím esperantských časopisů a jednotlivým vlivným Esperan—
tistům zahraničním s prosbou, aby buď esperantský text uveřejnili
v esperantských listech, anebo postarali se o publikování této in;-
formace v doslovném překladu ve svých národních žurnálech. Že
tato akce neminula se s účinkem, o tom nám svědčí! celá. řada.
různojazyčných časopisů, vyložených v naší esperantské výstavě.
Přinesly tuto zprávu v doslovném znění národní časopisy v Anglii,
Americe, Francii, Polsku, Švédsku a v Italii a některé listy espe—
rantské. Vysoce zajímavý jest dopis švédského známého Espe-
rantisty Nyléna, v němž cituje slova díků redaktora největšího

u Svenska Dagbladet za původní zprávu o udá:-
h. Vyslovuje zvláště politování, že cizl žurnali-

stika jest nucena čerpati zprávy o českém národě výhradně z ča-
sopisů německých. Pak se nedivme, že tyto zprávy nejsou pronás příznivy. V podobném smyslu se vyjadřuje také polský spiso-vatel Zakrzewski, jehož přičiněním naše informace byla uveřejněnav časopise Kurier Polski. Zmíněný Svenska Dagbladet přinesl

lostech pražskýc
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zprávu o bumlech s nápisem: Audiatur et altera pars (budiž sly-

šena i druhá strana).

Jiné příklady. Národní Jednota v Olomouci dala rozdati

účastníkům V. světového kongresu v Barceloně esperantský leták,

v němž stručně vylíčen celý zápas českého národa za jeho práva,

zvláště v době poslední. Česká Obec Sokolská pak, uznávajíc vý—

znam Esperanto pro informaci ciziny, vydala illustrovaný infor-

mační leták o českém Sokolstvu, jehož 1000 kusů bylo rozesléno

do celého světa. Oba tyto činy zasluhují též plného uznání.

Nelze také zatajiti úspěch ústní informace, kterou čeští

Esperantisté podávají; svým cizím přátelům při svých osobních

stycích na mezinárodních esperantských sjezdech & při soukro-

mých návštěvách. Zvláště důležitý v tom ohledu byl zájezd, který

učinilo do Prahy na 500 cizích Esperantistů, účastníků loňského

drážďanského kongresu. Čeští Esperantisté s bezpříkladnou hor—

livostí provázeli hosty své po Praze a nadšeně vysvětlovali jim

památky naší metropole, historii našeho národa., náš zápas o samo-

statnost a poměr naší vlasti k tomuto soustátí.. Slyšme o tom

úsudek jednoho z loňských našich hostí, ředitele Durieuxe, který

uveřejnil na základě své návštěvy v Praze v časopisech francouz-

ských krásný článek, plný obdivu & uznání české kultury. Stať

tuto v esperantském překladu přinesl Časopis Českých Esperan-

tistů. Pan Durieux pravi tam o českých Esperantistech: »Ve

vysvětlivkách a poznámkách chvěl se patrotismus, láska k národu,

lítost nad ztracenou samostatností, touha po neodvíslosti a také

nedůvěra v mocného souseda, láska k svobodě, obdiv francouz—

ských mravů at ducha.:

Nemalou službu prokázalo Esperanto též našim bratřím pod

Tatrami. Vydalit čest-i Esperantistě esperantskou brožuru Slovakoj

kaj Magiaroj. Nová pak se připravuje péčí českoslovanského ko-

mitétu & rozletí se v nejbližší době v 5000 exemplářích zdarma

po celém světě.

Nejkrásnější esperantskou publikaci o českém národě nechal

jsem si naposledy. Jest to: »tha, ilustrita gvidlibro por turistojc.

Toto velmi pěkné a vkusně vypravené dílko vykonalo plně krásné

svoje poslání. Bohužel, že naše veřejnost se zachovala. k němu

macešsky, kdežto cizina jeho význam uznala & vyznamenala. je

první cenou na posledním světovém kongresu Esperantistů

v Barceloně. Nemo profeta in patria. (Není nikdo prorokem ve

vlasti.) V brzku pak vydán bude po příkladu světových měst

nový esperantský průvodce po Praze, gvidfolio, v monoiormatn

za podpory U. E. A.
.

Vylíčil jsem národní činnost českých Esperantistů & proje-

vuji ku konci přání. aby tato práce byla ]oyálně oceněna. & nabyla.
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účinné podpory na místech povolaných. Doufam pevně, že, až zví

čeští lidé, jak uplatnili Esperantiste čeští ve službách naroda.

Esperanto, vyjdou všem jejich snahám ochotně vstříc a zařadí

vděčně Esperanto mezi důležité činitele národní.

Tím končím a resumuji naši úvahu o poměru Esperantismu

k národnosti slovy prof. Rohrbacha, Němce, který ve článku:

Helpa, ne konkura lingvo (Pomocný, ne konkurenční jazyk), uve—

řejněném v novém časopise La Duonmonata pravi:

»Vlnou plyne pokrok lidského pokolení, vzhůru a, zase dolů

a znovu nahoru vede naše cesta a. postupuje uskutečnění každé

lidské myšlenky. Než přece výsledky žádné epochy nemohou býti

úplně zmařeny dobou následující, z každého období něco zůstává.

naším bezpečným majetkem a tak. ač pomalu, přece jistě kráčíme

ku předu. —

Po dobách strohého & nejasného kosmopolitismu, jehož

konečným ovocem jest poznání jednoty lidstva, nadešla ve druhé

polovici posledního stoleti všude epocha probuzení: národního uvě-

doměni, ovšem někdy přehnaného a. stupňovaného až k nesnesitel-

nému, hrubému šovinismu, jehož představitelé domnívali se, že

oslaví svou vlast nesnášelivosti vůči příslušníkům jiných národů.

Výstřelky této doby vymizí, ale národní uvědomění zůstane

na vždy národům.
-

A tak návrat k čirému kosmopolitismu jest dnes nemožný,

přece ale obracíme nyní ochotně zrak svůj k všelidským společ-

ným, mezinárodním úkolům & otázkám.
,

Proto zdá se, že naše nová. myšlenka nalezla. vhodnou dobu;

doufáme tudíž, že naše símě přinese ovoce, a. tak mluví'ce o naší

drahé věci, můžeme užíti biblického slova: ')Kdyžjnaplnil se čas.:

Hlavní podmínky, na základě jichž jedině možno jest. řešiti
otázku řeči mezinárodní, jsou dvě: jednak silné národní sebe—

Vodomi a rozumná sebeúcta, jednak jasné poznání a. uznání mezi-

garodnosti přečetnych otázek, množících se každoročně, ba každo-
enne. —-

Poněvadž v nynější době obě podmínky se splnily, padá.

esperantské símě na. půdu úrodnou a. vydá jistě plod stonásobný.

. Abychom uspíšili vítězství naší věci, zvláště abychom pro
m ziskali inteligenci, velmi užitečno bude vždy a všude důrazně
vysvetlovati, že Esperantisté dobře pochopili národní, a všelidské
pozadavky, jakož i jejich rozdíl, že na výsost vážíme si mateřských
Jazvyků, že nikterak nechceme oloupiti o ten poklad lidstvo, jemuž

nás geniální mistr dal spolu s druhým jazykem druhou duši, naš.
mistr tak drahý nám všem, protože otevřel nám docela novou.
cestu k opravdovému pokroku lidstva., protože děkujeme mu za..
moznost dorozuměti se a bratrsky se milovati netoliko se 5011ka—
novu. ale i s cizími přáteli Esperantisty.

K, Procházka-
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tisty a Ústředním Svazem B. U. E., album pohledů zaslaných ze

sedmi es perantských cest po západní Evropě a j. v.

Kolem stěn rozloženy na dlouhých stolech sbírky dokladů

o rozšíření Esperanta: Bohatá korrespondence p. Em. Balka

z Ričan, p. J. Hradila, delegáta U. E. A. (esp. cenniky světových

firem, průvodce, reklamní oznámení, obchodní dopisy a pod.),

knihovna Klubu Esperantislů v Praze, obsahující na 600 svazků,

archivy a korrespondence ostatních klubů sdružených, sbírka espe—

rantských časopisů s označením zemí, kde vycházejí, několik exem-

plář-ů nové společenské hry ,.Labirinto Esperanto“ (o níž přine—

seme podrobnější zprávu v příštích číslech); na čelném místě umí—

stěn Esperantský Průvodce po Praze, vyznamenaný I. cenou na

V. kongresu v Barceloně. L' vchodu upravena prodejna firmy

Topičovy.

Celková úprava výstavy působila velmi ladným dojmem a

zůstane vždy v paměti návštěvníků jako nejlepší bod kongresního

programu.

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ.

K večeru oživlo esperantským hovorem prostranství před

lntimním Divadlem na Smíchově. Rychle plnilo se hlediště ci-

zími i českými Esperantisty, jakož i obecenstvem zvědavým po-

slechnouti Esperanto proslovené na jevišti. Program večera vy-

plněn přednesem Hymny La Espero smíchovskou Sestnáctkou 'a

dvěma jednoaktovkami, z nichž prvá, „Zvíkovský rarášek“, sehrána

v úloze Dačického v Esperantu.

LA KOBOLDO DE ZVÍKOV.

(Zvíkovakg' rarcib'ek.)

Napsal F. L. Stroupežnický; přeložil \'l. Tobek. Se svolením

sl. správy divadla .,Urania“ vystoupí sl. Vejvodova a p. Tišnov &

divadla Pištěkova na Král. Vinohradech pí. Stříbrná.

Osoby.

Krištof ze Švamberka . . . . . . . . _. . .p. Smola.

Eliška, rozená z Rožmberka, jeho manželka. . . pí. Hradilová.

Petr, jejich syn ...... . . ....... sl. Vanišová.

Salomena, klíčnice na Zvíkově . . . . . . .sl. Stříbrná.

Markéta. . . . ..............
sl. Opermanová

Mikuláš Dačický z Heslova .......... p. Tišnov.

Michálek, páže ........... . . .p. Červený

Děj r. 1585 na hradě Zvíkově.
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POUPĚ.

Veselohra 0 jednom jednání. Napsal F. X. Svoboda. Režii má

p. Ant. Fencl.

Osoby.

Klan . . . ....... . ..... p. Karel Lier.

Anežka, jeho dcera . - .......... pí. E. Švandová ze S

Ladislav, jeho synovec ........... p. Vl. Jelenský.

Kuĉina, statkář ....... . . . . . „p. Ant. Fencl.

Pokud esperantské části představení se týče, jest třeba do—

znati, že jak překladatel svým jasným slohem, tak i všichni umělci

bezvadným pí'ednesem a živým podáním úloh značnou měrou

posloužili Esperantu, poskytnuvše české veřejnosti příležitost, aby

náležitě bohatost i libozvučnost Esperanta ocenila. V prvé řadě

děkujeme iniciatoru tohoto představení p. Tišnov-Altmannovi,

který s tak obrovským úspěchem uvedl Esperanto na českou

scénu. Za neutuchajíclho potlesku podány dámám skvostné ky—

ice & všem účinkujícím projevena slova uznání a díků.

V úterý, dne 28. září konána o 8. hod. ranní schůze dele-

gátů Universala Esperanto Asocio & valná hromada Ligy: Bo-

hema Asocio Esperantisto. O 10. hod. pokračováno v Plodinové

Burse v kongresním jednání, při němž p. MUC. Dolanský z Pra-

skačky pozdravil účastníky jménem Východoněmeckého Svazu

Esperantistů.

Předseda p. Hradil oznamuje výsledek včerejších zkoušek

z Esperanta, předčítá text vysvědčení, blahopřeje výše jmenova-

ným kandidátům a žádá je, aby horlivě v propagaci Esperanta

pokračovali.

Na pořadu schůze byly přednášky pp. K. Kuthana, red. E.

Kůhnla, rev. Gr. Kratochvíla & prof. Dr. Rosického.

O DŬL—EZITOSTI ESPERANTA PRO STUDENTSTVO

promluvil p. K. Kuthan, red. časopisu ,,Studento“. Vzpomněl práce

českého studentstva, v němž má i Esperanto jako každé novější

hnutí u nás nejlepší oporu a nejvděčnější stoupence. Konstatuje

stále se vzmáhající zájem o náš jazyk mezi svými kolegy & upo-

zorňuje na první krok ku společné práci studentů — na kroužek

studentský, který již druhým rokem poskytuje mladým přátelům

Esperanta příležitost dokonale si je osvojiti. Poukazuje na čilý

propagační mch i ve městech venkovských, kde přátelé pražského

kroužku pilně pracují mezi svými spolužáky & upozorňuje na práVě

vydané 1. číslo studentského orgánu esperantského „Studento“.



ĚIWAGA KUNVENEJO DE ESPERANTISTOJ.

Kavárna ,IĴnion6 Kafejo

Praha I. Ferdinandova třida..

Esperantan nmm—. Středisko Esperantisti Esperanto - onanie.

ESPERANTA Leem. BBčaSOPíBůW— Esrennmsuá ČÍTÁRNA.
gazetoj esp.

Ne forgesu viziti en PRAHA la sidejon de centra asocio „BOHEMA

ONIO ESPERANTISTA“ en katejo ,,UNION“.

Te 1 e fo n 2957. Fr. Davidek.

LA REVUO. j STUBENTO

Monata literatura gazeto inter- '

numaĝuxgionstantakĝŝlĵĝomdo unua internacia monata revuo

9 to. Zuma o * de studentoj-Esperantistaj.

 

GeHachetteSzCie.,79.811.833. Ger— Jm abono } Sm (2 K

main, Paris, kaj ĉe ĉiuj ĝiaj ko— “ '

respondantoj. Adm.:

Jare 7 Fr. (2.75 Sm). Praha—Karlín 241.

ur SVAZ CESKYCH ESPERANTISTU ".

(lige de izola} Esparantmn] linkami).

Roční příspěvek 4 K (zdarma ofŝcielni orgán „Časopis Českých

Esperantist “). 2 kor. {bez Casopisu). Baham knihovna, .. Mten

Svan pouze: Praha I. Esperanto—Kafejo,,Union“ Ferdinandem tř. 29.

STŘEDISKO PRAŽSKÝCH ESPERANTISTŬ

Klub Esperantistů v Praze.
založen r. 1902. Pravidelné členské schůze & konvemační kurs

vždy ve středu večer ve spolkové místnestí restaurace „11 Dunátů .

(Praha U. Spálená ul.) Knihavna () 550 svazcích tišší esperantských

(26 časopísžů). Roěxgí iříspěvek členský 4 K. (Cšenové dostávají

zdarma „Casopis Ces 'ych Esperantístů“.) Příspěvek ročně 2 K

pro členy, kteří nepřejí si dust—Avaa časopis.

STELO, internacia signo es ernntista. Odznak Esperanti—

stů (zák. chráněny Cena 70 hal. (ranku), Sleva při objednávce ID

kusů, Objednávky vyřizuje jednatel Klubu Esperantistů v Praze I..

kavárna „Union“.

Kanvemčm' tuny každou středu od 7 do 8 hodin večer.

* ESPERANTO *
Duonmonata mwx—nacia Gazeto.

La plej Uňa! La plej malligi-a?.

Tutmonda informilo. Čialandaj korespnndantoj. Vivado nada

Praktikaj sciigoj pri komerco kaj industrio, financo, statistiko, leĝe—-

scienco, instruado, arte, literatura k. t. p. Feŝiemno.

(Organo de Universala Esperanto Agocio. Unu numero: 15 c=m

(6 sd“; jam abonu 11 Fr. (Sm. 160.)

Direkcio: H. Hodler, 8. rue Bovy—Lysberg,(ženěve (Svisujo).

 

 



 

mr— JEDINA PŬVODNf ČESKÁ UČEBNICE ESPERANTA m
_ METHODA KŬHNLOVA:
Urina motuum učebnice Esperanta pro školy a mam, II. Muŝ.

144 str. Cena knihy v angl. vazbě K 240. vy
DLE METHODY KŬHNLOVY VYUĈUJE SE ROKU 1909

V 50 KURSECH.
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omemxĚ naam s ananas: agadon A mitan mam-
ns 1909. Cena 41} hai. Praha 1.342. Kavárna! ,,Um'on“.

ESPERANTISTA POŜKALENBABO
15310.

Redaktoro :

Profese:-G_ dr., s. Leden-ar, Praha.

(Apero en novembro 1909.)

Ĝia enhavo konsistos krom la tradiciaj kalendara, statistika}

informoj kaj kompleta listo de Ia esperantistaj grupoj, el divers-

specaj novai, tre interesaj artikoloj.

Prezo: (MO Sm. Afrankite ĉien 0'50 Sm (K 1'20).

Esperanto Verlag Mčtler & Borel,
Berlin SW. 68. Lindeustraase 18,19 kaj korespondf

anta}
„
W
,
—
W
w
w

Dr. L. L. Zamenhof: EmmaBB mmm do češtiny přel.

      


